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En av uppgifterna för Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är att sprida in-
formation om forskning. För FAS är det därför an-
geläget att skapa ökade kontakter mellan forskare 
och företrädare för olika samhälleliga verksamheter 
inom olika delar av det socialpolitiska området. So-
cialtjänstforum, som har genomförts varje år sedan 
1996, är ett viktigt inslag i detta arbete. 

Årets konferens ”Missbruk och behandling. 
Gamla problem – nya lösningar?” planerades i 
samverkan mellan Centralförbundet för socialt 
arbete, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och 
Landsting samt FAS. I planeringsarbetet deltog 
även Professor Jan Blomqvist, Stockholms universi-
tet, som expert. Ansvarig för konferensens genom-
förande var forskningssekreterare Inger Jonsson 
i samarbete med forskningsadministratör Nina 
Ginzburg, båda vid FAS. 

Ett varmt tack riktas till alla föreläsare som bi-
drog till att göra årets Socialtjänstforum intressant 
och lärorikt, och till samtliga konferensdeltagare 
för engagemang och intresse för de viktiga frågor 
som diskuterades vid konferensen. Ett speciellt tack 
riktas till Benny Haag som med sitt framträdande 
”Snacka kröken” lät oss ta del av ”47 års erfaren-
hetsbaserad ovetenskaplig alkoholforskning”. 

Med denna rapport vill vi göra konferensens före- 
drag tillgängliga för en vidare krets i förhoppning 
om att detta ytterligare ska stärka kunskapsutbytet 
mellan forskningen och socialtjänsten. Rapporten 
publiceras i form av en pdf-fil på FAS webbplats. 

Stockholm i september 2009

Erland Hjelmquist
Huvudsekreterare
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Förord
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Inledning
Hur alkoholkonsumtionen förändras i samhället 
under en viss tidsperiod är resultatet av en mer 
komplex process än man normalt tänker sig, efter-
som vissa faktorer tenderar att öka konsumtionen, 
andra att minska den medan ytterligare faktorer 
tenderar att hålla den på en stabil nivå (Room 
m.fl., 2009). Olika bestämningsfaktorer skiljer sig 
också utifrån om de påverkar konsumtionen på 
kort eller lång sikt. Till de förra hör faktorer som 
brukar sammanfattas under det generella begreppet 
tillgänglighet, som i sin tur kan delas in i ekono-
misk och fysisk tillgänglighet. Till den ekonomiska 
hör priset på alkohol och konsumenternas köpkraft 
medan den fysiska tillgängligheten styrs av hur lätt 
det är att få tag i alkohol, t.ex. antalet försäljnings-
ställen och öppettider. Mer långsiktiga faktorer 
inbegriper sådant som förändrade könsroller, 
förändringar i arbetslivets organisering etc. liksom 
kulturella normer och ritualer för när, var och hur 
man får dricka, vilka tenderar att stabilisera kon-
sumtionen. 

Sedan Sverige gick med i EU år 1995 har det 
skett många förändringar på alkoholområdet som 
främst inneburit att tillgängligheten har ökat. Ett 
talande exempel är att det tidigare förbudet mot 
försäljning av alkohol på lördagar är borta, ett an-
nat de stegvis avskaffade restriktionerna vad gäller 
tillåtna mängder alkohol att ta med sig för svenska 
utlandsresenärer. 

Inom alkoholforskningen finns det ett bety-
dande stöd för ett positivt samband mellan ökad 
tillgänglighet och konsumtion (Babor m.fl., 2004) 

och också mellan högre konsumtion och alkohol-
skador (Norström & Ramstedt, 2005). I vilken 
utsträckning dessa samband kan påvisas i den 
aktuella svenska utvecklingen är den underliggande 
frågan i detta kapitel som beskriver och diskuterar 
förändringar i tillgänglighet, konsumtion och ska-
dor i Sverige under perioden 1995–2007. 

Hur har tillgängligheten utvecklats?
Eftersom det är en relativt kort tidsperiod som står 
i fokus, kommer främst de kortsiktiga förklarings-
faktorerna för förändringar i alkoholkonsumtionen 
att beröras dvs. den fysiska och ekonomiska till-
gängligheten. Enligt en aktuell studie kan de också 
förklara en betydande del av förändringar i alko-
holkonsumtionen i Sverige (Norström & Ramstedt, 
2009). 

Utvecklingen av de ekonomiska faktorerna 
pekar på att alkoholkonsumtionen borde ha stigit 
under perioden 1995–2007 (Figur 1).

De disponibla inkomsterna ökade med drygt 
30 procent mellan 1995 och 2007 med en tydlig 
uppgång som inleds runt år 2000. Även priserna 
på alkoholdrycker blev lägre och speciellt starköls-
priserna som sjönk med 30 procent. Denna prisut-
veckling gäller endast Systembolaget, och beaktas 
ökningen av oregistrerad alkohol, som resandein-
försel, har priserna sannolikt sjunkit mer. Också 
tillgängligheten i termer av antal systembolagsbu-
tiker ökade och till detta kan läggas införandet av 
lördagsöppet 2001 (Norström & Skog, 2005) samt 
en övergång till självbetjäningsbutiker som visat sig 
driva upp försäljningen (Skog, 2000).  

Alkoholkonsumtion och skadeutveckling 

i Sverige 1995–2007

Mats Ramstedt, fil.dr, SoRAD
Stockholms universitet
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Utöver dessa inhemskt initierade förändringar 
så har ju den stegvisa avskaffningen av tidigare 
restriktiva införselkvoter mellan 1995 och 2004 
(Tabell 1) inneburit både en ökad fysisk och eko-
nomisk tillgänglighet för svenska utlandsresenärer. 
Detta har i sin tur lagt grunden för en allt mer 
omfattande illegal vidareförsäljning av alkohol, det 
vill säga det som idag definieras som smuggling. 
Även detta handlar således i grund och botten om 
en ökad fysisk och ekonomisk tillgänglighet, även 
om det inte är fråga om pris- och tillgänglighetsför-
ändringar i traditionell bemärkelse. 

Implikationer för alkoholkonsumtionens 
utveckling
I stort har alkoholkonsumtionen förändrats på det 
sätt som dessa förändringar i tillgänglighet förut-
spår. Mätningar av alkoholkonsumtionen som be-
aktar både registrerad och oregistrerad konsumtion 

visar att den totala alkoholkonsumtionen ökat med 
en speciellt markant uppgång som inleddes runt år 
2000. Detta var väntat inte minst då det var då som 
införselkvoterna började höjas, lördagsöppet inför-
des samt att köpkraften i befolkningen ökade be-
tydligt. Den totala konsumtionen steg följaktligen 
från 8 till 10,5 liter under perioden 1995 till 2004, 
vilket är en av de snabbaste konsumtionsökning-
arna i modern tid. Därefter skedde en viss nedgång 
under 2005 och 2006 medan konsumtionsnivån 
sedan stabiliserade sig och ligger på 9,8 liter under 
2008 (Figur 2).

En närmare granskning av den dryckesspeci-
fika utvecklingen visar sig att ökad konsumtion av 
starköl och vin står för hela uppgången i totalkon-
sumtionen, medan sprit och folköl har gått tillbaka. 
Uttryckt som förändringar i konkret veckokonsum-
tion för en vuxen svensk, dracks år 2007 i genom-
snitt 4 burkar starköl (33 cl), 4 glas vin och 2 stora 

mats ramstedt

Tidsperiod Sprit Starkvin Vin Öl
1/1 1995–  1 sprit eller 3 starkvin  5 15
1/7 2000– 1 3 20 24
1/1 2001– 1 6 26 32
1/1 2002– 2 6 26 32
1/1 2003– 5 6 52 64
1/1 2004– (EU-kvot) 10 20 90 110

Figur 1. Alkoholpriser, realinkomster och butikstäthet, 1995–2007.

Källor: Rådets direktiv 2000/44/EG, Finansdepartementet och Tullverkets hemsida.

Tabell 1. Införselkvoter. Uppgifterna avser antal liter per resenär över  
20 år vid  inresor till Sverige från andra EU-länder. 
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Figur 2. Utveckling av alkoholkonsumtionen 1995–2008.

Figur 3. Utveckling av olika anskaffningssätt, 1995–2008.

Figur 4. Alkoholmarknaden i Sverige år 2008. 
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snapsar mot 2 burkar öl, 2 glas vin och knappt 2 
snapsar sprit år 1995.  En betydande del av ökning-
en beror på att svensken dricker alkohol allt oftare. 
Enligt data insamlad av SOM-institutet i Göteborg 
ökade t.ex. andelen svenskar som drack alkohol 
minst en gång i veckan från 36 till 48 procent för 
män och från 23 till 34 procent för kvinnor under 
denna period (Holmberg & Weibull, 2008). 

Vilka anskaffningssätt som varit drivkraften 
bakom konsumtionsuppgången varierar något 
beroende på om man studerar perioden 1995–2004 
eller om man även inkluderar de senaste åren. Fram 
till 2004 stod införsel och smuggling för den största 
delen av uppgången även om systembolagets för-
säljning också ökade. Sett till utvecklingen mellan 
1995 och 2008 är däremot Systembolagets ökning 
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lika stor som ökningen av införsel och smuggling. 
Delmängderna hemtillverkning och folkölskonsum-
tion har dock minskat under hela perioden. 

Figur 3 visar hur svensken försåg sig med alko-
hol under 2008. Nästan 60 procent inhandlas på 
systembolaget, medan en knapp fjärdedel kommer 
från utlandet, antingen som legal resandeinförsel 
eller som smuggling. Ungefär vart tionde glas kon-
sumeras på restaurang medan 6 procent inhandlas 
i livsmedelsbutiker som folköl. Hemtillverkning är 
en relativt marginell företeelse och utgör endast 2 
procent av totalkonsumtionen. 

mats ramstedt

Figur 5. Alkoholrelaterad dödlighet 1997–2007. Antal män per 100 000 i olika åldersgrupper.

Figur 6. Alkoholrelaterad dödlighet 1997–2007. Antal kvinnor per 100 000 i olika åldersgrupper.
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Alkoholskadeutvecklingen 
Utifrån tidigare erfarenheter och forskning kan 
man förvänta sig att den ökade alkoholkonsumtio-
nen fört med sig ökade alkoholskador i befolkning-
en. För att belysa denna hypotes kommer därför 
utvecklingen för olika alkoholskador och problem 
att beskrivas. Eftersom alkoholskador är både 
svåra att definiera och fånga in med statistiska data 
är det önskvärt att olika datakällor vägs mot varan-
dra i så stor utsträckning som möjligt. För att få en 
mer detaljerad belysning av befolkningen kommer 
även kvinnor och män samt olika åldergrupper att 
redovisas separat. Med denna utgångspunkt ska 
statistik över tre olika områden behandlas – alko-
holrelaterad dödlighet, alkoholrelaterad sjukhus-
vård samt alkoholrelaterade brott.  
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Alkoholrelaterad dödlighet 
I figurerna 5–6 redovisas utvecklingen för män res-
pektive kvinnor utifrån Socialstyrelsens s.k. alko-
holindex vilket inkluderar samtliga dödsfall där en 
alkoholdiagnos nämns som antingen underliggande 
eller bidragande dödsorsak (ca 2000 dödsfall totalt 
per år). 

Inga stora förändringar kan noteras bland män 
under perioden, varken totalt eller för specifika 
åldersgrupper. En viss tendens till ökning finns dock 
i de äldre åldersgrupperna (50–79) medan en ned-
gång noteras i gruppen 30–49 år. Sammantaget har 
dock inte dödligheten i den manliga befolkningen 
ökat som befarat i takt med konsumtionsuppgång-
en enligt denna indikator. 

För kvinnor sker däremot en uppgång också 
totalt sett, vilken betingas av tydliga uppgångar i 
åldersgrupperna 50–64 och 65–80 år (Figur 6). 

Det är värt att notera att analyser av enskilda 
dödsorsaker kan ge en annan bild. En motsvarande 
redogörelse begränsad till alkoholrelaterad skrump-
lever, som anses vara en värdemätare av storkon-
sumtion av alkohol i samhället, antyder att alko-
holskadorna kan ha ökat mer entydigt i samhället 
(figurerna 7–8). 

Alkoholrelaterad sluten vård
Alkoholrelaterad sluten sjukhusvård är en annan 
indikator på hälsorelaterade alkoholskador. Här 
bör dock beaktas att det finns fler tänkbara orsaker 

alkoholkonsumtion och skadeutveckling i sverige 1995–2007

Figur 7. Dödlighet i alkoholspecifik leversjukdom 1997–2007. Antal män per 100 000 i olika åldersgrupper.

Figur 8. Dödlighet i alkoholspecifik leversjukdom 1997–2007. Antal kvinnor per 100 000 i olika åldersgrupper.
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till att personer skrivs in på sjukhus, utöver själva 
vårdbehovet, inte minst vårdens organisering och 
relationen mellan sluten och öppen vård.

Utvecklingen för män enligt motsvarande alko-
holindex för slutenvård ger dock ingen väsentligen 
annorlunda bild än den som framkom för dödlighet 
(Figur 9). Snarare sker en viss minskning för män 
totalt sett, vilken betingas av en minskning i ålders-
gruppen 30–49 år. 

En viss ökning från och med år 2000 kan dock 
observeras i den yngsta åldersgruppen, 15–29 år.

Också data över alkoholrelaterad sluten vård 
bland kvinnor påminner mycket om den bild som 
statistiken över dödlighet förmedlade dvs. en upp-
gång totalt sätt orsakad av ökningar bland äldre 

och samtidigt en minskning i åldersgruppen 30–49 
år. Enda skillnaden är att en kraftig ökning ses 
bland yngre dvs. här i åldergruppen 15–29 år.

Alkoholrelaterade brott
En viss ökning av allvarliga hälsomässiga alkohol-
skador tycks såldes ha skett i samband med den 
ökade totalkonsumtionen utifrån statistiken över 
dödlighet och sjuklighet, åtminstone för kvinnor 
och de lite äldre. En intressant fråga är om denna 
bild får stöd i andra skadeindikatorer som till 
skillnad från alkoholrelaterade sjukdomar mä-
ter akuta skador som inte kräver flera år av hög 
konsumtion för att uppstå. Två brottsformer där 
hög alkoholkonsumtion spelar en betydande roll 

mats ramstedt

Figur 9. Slutenvård med alkoholdiagnos 1998–2007. Antal män per 100 000 i olika åldersgrupper.

Figur 10. Slutenvård med alkoholdiagnos 1998–2007. Antal kvinnor per 100 000 i olika åldersgrupper.
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ska beskrivas – rattfylleri och våldsbrott. Tabell 2 
redovisar antalet personer som är misstänkta för 
rattfylleribrott under åren 1995, 2002 och 2007 i 
olika åldersgrupper samt andelen av dessa som är 
kvinnor. 

Man kan konstatera att det skett en ökning 
av antalet misstänkta för rattfylleribrott under 
perioden, från knappt 12 000 personer till knappt 
16 000 personer. Samtidigt visar det sig att andelen 
över 50 år kommit att utgöra en allt större andel i 
denna grupp – från 20 till drygt 30 procent – vilket 
pekar på en relativt sett kraftigare ökning bland 
äldre. Andelen misstänkta som är kvinnor har dock 
endast ökat marginellt och endast under den senare 
delen av perioden – från 9 till 10 procent. Den 
ökade andelen äldre ger således stöd för den ten-
dens som noterades för dödlighet och sluten vård 
dvs. att alkoholskadorna har ökat.

En delvis liknande bild fås om man studerar 
utvecklingen av personer misstänkta för misshan-
del – antalet misstänkta har ökat kraftigt från drygt 
12 000 till drygt 20 000 mellan 1995 och 2007 och 
andelen kvinnor steg från 9 till 12 procent. Däre-
mot ges inget stöd för att denna typ av alkoholska-
dor skulle ha ökat mer bland äldre.

Slutsatser
En ökad fysisk och ekonomisk tillgänglighet av 
alkohol har bidragit till att alkoholkonsumtionen 
har stigit i Sverige sedan 1995. En del förändringar 
har direkt orsakats av EU-medlemskapet som bort-
tagandet av införselkvoter medan andra, t.ex. Sys-
tembolagets ökade tillgänglighet åtminstone saknar 
en direkt koppling utan mer indirekt kan ses som 
ett försök att behålla det folkliga stödet för försälj-
ningsmonopolet. Härutöver finns också viktiga fak-
torer som ligger utanför alkoholpolitikens kontroll, 

alkoholkonsumtion och skadeutveckling i sverige 1995–2007

1995 2002 2007
Totalt 11 795 12 850 15 755
Varav:

15–29 33% 29% 27%
30–49 48% 45% 43%
50–59 14% 18% 19%
60+ 6% 8% 12%
Andel kvinnor 8,9% 8,9% 10%

Tabell 2. Antal personer i olika åldersgrupper som 
misstänks för rattfylleribrott samt andelen kvinnor under 
åren 1995, 2002 och 2007.

1995 2002 2007
Totalt 12 503 16 312 20 430
Varav:

15–29 59% 54% 58%
30–49 34% 37% 33%
50–59  5%  7%  7%
60+  2%  2%  2%
Andel kvinnor 9% 9,7% 12% 

Tabell 3. Antal personer i olika åldersgrupper som 
misstänks för misshandel samt andelen kvinnor under 
åren 1995, 2002 och 2007.

inte minst den ökade köpkraften i befolkningen 
som också i mer noggranna analyser visat sig spela 
en central roll för den aktuella konsumtionsutveck-
lingen i Sverige (Norström & Ramstedt, 2009).

Den bild av alkoholskadeutvecklingen som här 
målats upp utifrån ett antal indikatorer ger däre-
mot en delvis splittrad bild som inte bara påverkas 
av vilka skadeindikatorer man studerar utan även 
om man undersöker män eller kvinnor i olika ålder-
grupper.  Mycket tyder dock på att alkoholskador 
bland kvinnor har ökat och att detta skett speciellt i 
lite äldre åldergrupper. Det ligger nära till hands att 
skadeökningen är kopplad till s.k. kohorteffekter 
dvs. att de nya grupperna av äldre, och då främst 
äldre kvinnor, har andra erfarenheter av alkohol i 
bagaget än föregående generation som vuxit upp i 
ett nyktrare Sverige. Möjligen har denna nya gene-
ration påverkats mer än andra av förändringarna 
i tillgänglighet som berörts här och kanske också, 
som ofta hävdas, av lådvinets framfart. 

Trots en viss ökning bland kvinnor bör det 
poängteras att alkoholskador fortfarande är ett i 
huvudsak manligt samhällsproblem och att männen 
står för majoriteten av samtliga former av alkohol-
skador som studerats här. Det är också uppenbart 
att genomgången av dessa skadeindikatorer väcker 
en rad frågor som vi  i nuläget saknar svar på, t.ex. 
varför inga ökningar i dödlighet och vård enligt 
alkoholindex noteras för män trots konsumtions-
uppgången och varför skadorna tycks minska i 
den lite yngre medelålderns bland både män och 
kvinnor (30–49 år). Det saknas också kunskap om 
vilken av de använda skadeindikatorerna som bäst 
speglar den faktiska utvecklingen av alkoholskador 
och relaterade problem. Även om detta givetvis är 
otillfredsställande, så är denna fråga mycket svår 
att besvara och vi tvingas nog leva med denna 
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osäkerhet. Å andra sidan, råder det inget tvivel 
om att bara omfattningen av alla statistikförda 
alkoholskador och problem som berörts i denna 
genomgång tydligt illustrerar att alkoholproblem är 
utbredda i samhället. Detta vet vi säkert och gäller 
oberoende av den exakta riktningen av de aktuella 
trenderna. 
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Vad är problemet?  

Perspektiv på missbruk och beroende

Jan Blomqvist, professor SoRAD
Stockholms universitet

De nya nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevård som presenterades för ett par år 
sedan (Socialstyrelsen, 2007) har på många håll 
väckt stora förhoppningar och uppfattats som ett 
tecken på att den styvmoderliga behandling detta 
vårdområde länge rönt nu är att på väg att brytas. 
Samtidigt har riktlinjedokumentet och dess ambi-
tioner att lägga grunden för en ”evidensbaserad 
praktik”, blivit föremål för debatt och kritik, bland 
annat för att anlägga ett alltför snävt, biomedi-
cinskt och/eller teknokratiskt perspektiv på miss-
brukarvården och dess utveckling. Andra frågor 
som diskuterats är den osäkra externa validiteten 
i den typ av randomiserade, kontrollerade studier 
som riktlinjerna främst baserar sig på, svårigheter-
na att göra rättvisande och adekvata sammanställ-
ningar av denna typ av forskning och det ganska 
anmärkningsvärda, faktum att riktlinjedokumentet 
fastslår att ingen av de ”specifika metoder” som 
granskats kunnat visas ge bättre resultat än någon 
annan (”the treatment equivalence paradox”), men 
likväl pekar ut vissa av dessa som dem som bör 
användas (t.ex. Blomqvist m.fl., 2007; Blomqvist & 
Oscarsson, 2006; Orford, 2008; Bergmark, 2008). 
Till detta kommer att dokumentet i stort sett för-
summar att diskutera implikationerna av grundläg-
gande fakta som att majoriteten av alla människor 
som tar sig ur ett missbruk eller beroende gör det 
utan professionell hjälp (Blomqvist, 1996; 2009a; 
Klingemann & Sobell, 2007), samt att ett lycko-
samt behandlingsutfall kunnat visas bero mer av 
faktorer som är gemensamma för alla verksamma 
hjälpinsatser (”common factors”) än av valet av 

specifik metod (t.ex. Vaillant, 1983; Blomqvist, 
1996; Bergmark, 2008). 

På sitt sätt än mer besvärande än denna kritik är 
det förhållandet att riktlinjedokumentet inte annat 
än mycket ytligt diskuterar vare sig vilka brister 
man menar vidlåder den svenska missbrukarvården 
(vad gäller t.ex. omfattning, inriktning, innehåll, 
klientsammansättning eller utfall), eller hur man 
ställer sig till de olika uppfattningar som råder, 
inom såväl forskning och praktik, om missbruks- 
eller beroendeproblemens karaktär, orsaker och 
utveckling. Lite tillspetsat skulle man därför kunna 
säga att dokumentet visserligen anvisar en lösning – 
eller ett antal sådana – men i dubbel mening lämnar 
sina läsare i oklarhet om vilka de problem är, som 
dessa lösningar ska appliceras på. Frågan om aktu-
ella utmaningar inom den svenska missbrukarvår-
den har jag tidigare diskuterat i flera sammanhang 
(t.ex. Blomqvist, 2007; 2009a; Blomqvist m.fl., 
2007). I föreliggande text är ambitionen att över-
siktligt diskutera vilka olika synsätt som gjort sig 
gällande när det gäller frågan om vad slags problem 
det är vi talar om som ”missbruk” och ”beroende”, 
samt redovisa ett aktuellt försök till en integrerad 
eller ”syntetisk” teori på området. Avslutningsvis 
försöker jag knyta ihop framställningen genom, att 
diskutera vilka implikationer anammandet av en 
sådan syntetisk teori kan tänkas ha för de nationel-
la riktlinjerna och för den praktik som dessa avser 
att påverka och utveckla.
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Uppfattningar om missbruk och beroende 
– några klargörande distinktioner
Socialstyrelsens ställningstagande till missbruks-
problemens bakgrund, utveckling och karaktär 
inskränker sig i riktlinjedokumentet, något förenk-
lat, till en rekommendation att i stället för termen 
”missbruk”, som uppfattas som förklenande och 
diskriminerande, använda termen ”beroende” som 
uppfattas som mer objektiv, samt till att fastslå att 
man inte anser sig kunna ta ställning till om dessa 
företeelser bör betraktas som (utslag av) en ”sjuk-
dom” eller ej. Denna försummelse eller försiktighet 
kan sannolikt, åtminstone delvis, förklaras av att 
dessa frågor uppfattas som alltför kontroversiella 
att klart ta ställning i. Att uppfattningarna går kraf-
tigt isär – både mellan personer som uppfattar sig 
som ”missbrukare”, professionella behandlare och 
allmänhet och inom dessa grupper – om huruvida 
de aktuella problemen bäst låter sig beskrivas som 
en sjukdom, som ett uttryck för viljesvaghet eller 
”dålig karaktär”, som en flykt från psykiska eller 
andra personliga problem, som en reaktion på so-
cial utsatthet, eller en som ”dålig vana”, har också 
visats i flera aktuella studier (Blomqvist & Wallan-
der, 2004; Blomqvist & Christophs, 2005; Blom-
qvist m.fl., 2007). Notabelt är att personer som ald-
rig druckit alkohol enligt den sistnämnda studien i 
klart högre grad än övriga såg alkoholproblem som 
ett uttryck för ”dålig karaktär”. Det finns också 
flera studier som visar att såväl allmänhet som 
professionella uppfattar olika slag av ”missbruk” 
eller ”beroenden” på olika sätt (Blomqvist, 2009b; 
Samuelsson m.fl., 2009). Medan således båda grup-
perna i allt väsentligt tycks se tobaksberoende som 
ett relativt marginellt samhällsproblemen och som 
en dålig vana som de flesta kan sluta med om de 
vill, ses bruket av ”tung” narkotika (som amfeta-
min, kokain och heroin) som ett av våra allvarli-
gaste samhällsproblem och som något som snabbt 
leder till att man blir en hjälplös slav under sin last. 
Problem med alkohol, cannabis och spel om pengar 
intar i båda avseenden en mellanposition i de till-
frågades bedömning (ibid.).

Historiskt har uppfattningarna om och förkla-
ringsmodellerna för olika former av rusmedels-
missbruk varierat med tid och plats. När det gäller 
alkoholmissbruk har knappast någon infallsvinkel 
lämnats oprövad och litteraturen på området 
innefattar förklaringsmodeller med rötter i såväl 
biologisk och medicinsk som psykologisk, sociolo-
gisk, antropologisk och ekonomisk forskning (se 
Blomqvist, 1998a). Också när det gäller narkotika-

missbruk finns en mycket stor mängd modeller och 
teorier med skilda utgångspunkter (se Bergmark & 
Oscarsson, 1988). En ofta använd indelning här är 
den som lanserats av Peele (1985) och som skiljer 
mellan genetiska modeller (som söker orsakerna i 
individens konstitution), expositionsmodeller (som 
fokuserar de kemiska preparatens förmåga att, 
via sin fysiologiska verkan och/ eller via inlärning, 
”ta över” individens vilja) och adaptations- eller 
anpassningsmodeller (som i högre grad beaktar 
samspelet individ–medel–miljö; se även Blomqvist, 
2002). 

Här är inte platsen att ens försöka redogöra 
för alla dessa teorier och modeller och/eller hur de 
avlöst och/eller influerat varandra över tid. Jag ska 
istället, innan jag så småningom går lite närmare in 
på ett – av flera – aktuella försök att skapa en hel-
täckande och integrerad teori, kort utveckla ett par 
mer grundläggande distinktioner som jag uppfattar 
som både klargörande och grundläggande viktiga i 
varje sådant försök. 

Essens eller konstruktion?
En viktig skiljelinje i de försök som genom åren 
gjorts att förklara fenomenet missbruk är, menar 
jag, den som går mellan essentialistiska perspektiv 
och sådana som ser problemet som socialt kon-
struerat. Med essentialistiska perspektiv menar 
jag här sådana teorier och synsätt som i någon 
mening utgår från att ”missbruk” eller ”beroende” 
är enhetliga och avgränsbara entiteter och/eller att 
de handlingsmönster eller beteenden vi utpekar 
med sådana termer har en urskiljbar gemensam 
”kärna”, som medger en biologiskt grundad säker 
diagnos, och som kan ges en väsentligen likartad 
förklaring. En av de tydligaste exponenterna för en 
sådan essentialistisk uppfattning är den ”folkliga 
sjukdomsmodell” som, lanserad av den amerikan-
ska ”alkoholismrörelsen” (se Roizen, 2004), slog 
igenom på bred front i USA efter förbudstiden. 
Pattison (1976) sammanfattar i en kritisk genom-
gång denna modell i fyra trossatser: Det finns 
(a) medfödda skillnader mellan alkoholister och 
icke-alkoholister; Dessa skillnader innebär (b) att 
de förra uppvisar en överkänslighet mot alkohol 
som leder till en avvikande reaktion på alkoholkon-
sumtion, uppkomsten av ett ”sug” efter att dricka 
och svårigheter att sluta dricka samt, till slut, en 
total oförmåga att kontrollera det egna drickandet. 
Dessa processer är (c) ofrånkomligt progressiva och 
irreversibla och formar ett opersonligt sjukdoms-
förlopp som den drabbade inte själv kan styra, och 
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som med yttre hjälp kan hejdas men inte botas. 
Den praktiska implikationen av dessa antagan-
den är (d) att alkoholister inte bör klandras eller 
straffas utan erbjudas hjälp och stöd för att kunna 
avstå från alkohol. Notabelt är att modellen inte 
utgår från konstaterade medfödda skillnader mel-
lan alkoholister och icke-alkoholister, utan snarare 
från tron att den medicinska forskningen med tiden 
kommer att uppdaga sådana – av metabolisk, neu-
rologisk eller annan art (ibid.)1. Övertygelsen att 
man förr eller senare kommer att finna den grund-
läggande ”orsaken” till de problem vi identifierar 
som missbruk eller beroende, har ofta gått hand i 
hand med anammandet av sjukdomsbegreppet. Att 
en i grunden essentialistisk uppfattning också kan 
förenas med ett multi-faktoriellt eller bio-psyko-
socialt synsätt framgår samtidigt av att Griffith 
Edwards (1980) – en av männen bakom det ”alko-
holberoendesyndrom” som innebar genombrottet 
för ett sådant synsätt (se nedan) – i viss brist på 
konsistens med postulatet att alla detta syndroms 
aspekter utgör kontinua ändå antar att 

”…någonstans i landskapet finns ett verkligt 
odjur som väntar på att bli upptäckt, snarare 
än bara ett godtyckligt snitt på ett konti-
nuum, en etikett, en förhatlig och mytisk 
medikalisering” (s. 309). 

Samtidigt bör påpekas att tillämpningen av ett 
sjukdomsbegrepp inte nödvändigtvis i sig inbegri-
per ett essentialistiskt synsätt, även om detta torde 
vara den konnotation begreppet har i vardagligt 
tal2.

En radikalt annorlunda syn på fenomen som 
”missbruk” och ”beroende” möter man i vad som 
brukar betecknas som det konstruktivistiska per-
spektivet, som ser begrepp som dessa som knutna 

1.  Roizen (a.a.) menar att modellen snarast fick sitt stora genom-
slag för att den ”passade” i ett trettiotal då det var angeläget 
att avföra alkoholfrågan från den politiska agendan och på 
grund av att den bröt en moraliserande syn på människor med 
alkoholproblem och bidrog till att generera stöd för uppfatt-
ningen att de drabbade hade rätt till vård och behandling (jfr. 
Blomqvist, 1998a).

2. Gerdner (1998) menar t.ex. att läkarvetenskapen ofta använ-
der ett ”praxisorienterat” sjukdomsbegrepp, som inte hänvisar 
enbart till tillstånd som kan urskiljas på biologisk grund och 
Lindström (1992) gör i samma anda och i anslutning till WHO, 
en distinktion mellan en ”teknologisk” och en ”ekologisk” 
definition av sjukdom, där bara den förstnämnda implicerar 
en essentialistisk syn. Som påpekas av Blomqvist (1999) torde 
dock användningen av ett sjukdomsbegrepp som ligger så 
långt från vad de flesta i dagligt tal avser, öppna för betydan-
de missförstånd.

till bestämda sociokulturella och historiska sam-
manhang (se t.ex. Room, 1985). Detta betraktelse-
sätt griper tillbaka på socialhistoriska studier som 
visar att referenser till vanemässig dryckenskap som 
någon slags individuell patologi var så gott som 
obefintliga i det förindustriella Europa eller det ko-
loniala Amerika, trots att alkoholkonsumtionen per 
capita där och då sannolikt var betydligt högre än 
i dagens samhällen (Levine, 1978; Berridge, 1990). 
Antropologiska och andra studier, som visar att 
alkoholism och beroende, både som idéer och iakt-
tagbara fenomen, är knutna till bestämda kulturella 
sammanhang (t.ex. MacAndrew & Edgerton, 1969; 
Kunitz & Levy, 1974; Leland, 1976) pekar i samma 
riktning. Som förklaring till att omåttlig drickande  
började diskuteras som en form av sjukdom eller  
sjukdomsliknande tillstånd under 1800-talets 
början eller mitt kan man, utifrån ett konstrukti-
vistiskt synsätt, se ett antal förhållanden som står 
i samband med upplysningsfilosofins genombrott 
och den industriella omvälvningen: ett sådant var 
uppkomsten av en ny medelklass med en stark tro 
på framtiden och på vetenskapens möjligheter och 
en ny syn på arbete och moral som förde ner frågan 
om social kontroll på individnivån (Levine, 1978; 
Fingarette, 1980); ett annat var att nya produk-
tionsformer ställde nya krav på arbetskraften vad 
gäller självdisciplin, punktlighet och ordnat uppfö-
rande (t.ex. Mäkelä, 1983); ett tredje var uppkom-
sten av nya folkliga rörelser, som i sin symboliska 
kamp för kulturellt och politiskt inflytande, kom 
att betona sådant som nykterhet och skötsamhet 
som normativa värden (jfr. Gusfield, 1963). 

Att se missbruk som en social konstruktion är 
emellertid inte detsamma som att hävda att det 
inte har någon som helst objektiv referens, eller 
att det bokstavligen ”skapats” av de krafter som 
definierat det som ett socialt problem. Det finns 
visserligen teorier som  väsentligen fokuserar på 
de sociala definitionsprocesser som gör att vissa 
fenomen kommer att etableras som sociala problem 
(jfr. Spector & Kitsuse, 1977) och som ibland kan 
uppfattas som att de hävdar att sociala problemde-
finitioner endast är ”etiketter” och att problemen 
bara finns i betraktarens öga (jfr. Cameron, 1985). 
Sådana teorier får i praktiken ibland konspirations-
teoretiska drag och kan logiskt och teoretiskt sägas 
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”falla på eget grepp” (jfr. Best, 1995)3. Ett rimli-
gare synsätt är vad Best refererar till som ”mjuk” 
konstruktivism, som inte bortser från existensen av 
olika mänskliga problem eller dilemman, utan sna-
rare försöker förstå hur identifierandet av sådana 
fenomen som sociala problem och de sätt på vilka 
de definieras, omdefinieras och hanteras, hänger 
samman med olika sociokulturella förutsättningar. 
Vad det konstruktivistiska perspektivet i en sådan 
tappning hävdar, skulle alltså på det aktuella om-
rådet närmast vara att människors rusmedelsvanor, 
såväl som konsekvenserna av olika konsumtions-
mönster, definitionen av vissa sådana mönster som 
avvikande, och de sätt på vilka sådan ”avvikande” 
konsumtion förklaras och bemöts, är starkt influ-
erade av traditioner och normer som varierar med 
samhällstyp och historiskt skede, såväl som med 
faktorer som klass, kön, ålder etc. (Blomqvist, 
1998a). Den praktiska implikationen är att proble-
men måste analyseras, förklaras och hanteras med 
hänsyn till såväl det sociala sammanhanget som 
varje individs specifika levnadssituation (ibid.).

Skyldig eller drabbad, vanmäktig eller kapabel?
Pattison (1976) menar att den positiva konsekven-
sen av den ”folkliga sjukdomsmodellens” genom-
brott i USA under 1930-talet var att den avförde 
alkoholen från den politiska agendan och förvand-
lade frågan omåttlig eller störande konsumtion från 
en moralisk och polisiär fråga till en vårdfråga. 
Samtidigt var detta, enligt samme författare, ett 
tveeggat svärd, eftersom modellen också befriade 
såväl missbrukaren själv som samhället, alkohol-
industrin och alla ”normalkonsumenter” – d.v.s. 
alla utom en liten grupp föregivna experter – från 
ansvar (jfr. Cameron, 1995; Blomqvist, 1998a). 
Betonande att rätten till hjälp logiskt kan försvaras 
på annan grund än att betrakta missbruk som en 
essentiell sjukdom, konstaterar Pattison därför att 
den ”folkliga sjukdomsmodellen” gjorde 

”…slut på skuldbeläggande och bestraffning, 
men förvrängde och förvirrade ansvars-
begreppet” (a.a., s. 418). 

Diskussionen om vem som har rätt till samhäl-
lets stöd och försöken att skilja mellan ”skyldig” 
och ”sjuk”, eller mellan ”badness” och ”illness” 

3. Detta eftersom de i sitt hävdande att endast den sociala 
definitionsprocessen är intressant avvisar alla postulat om det 
analyserade fenomenets karaktär, men samtidigt utgår från 
egna sådana antaganden (t.ex. just att det aktuella fenomenet 
saknar objektiv referens; jfr. Blomqvist, 1998a).

(Mäkelä, 1980) har i själva verket en lång tradition 
när det gäller olika samhällens hanterande av sina 
avvikare. Sahlin (1994) menar att reaktionerna mot 
dessa grupper historiskt har pendlat mellan två 
grundläggande och ömsesidigt uteslutande förhåll-
ningssätt. Antingen har de setts som beklagansvär-
da ”stackare”, som oförskyllt hamnat i sin prekära 
belägenhet och som därför i humanitetens namn 
varit berättigade till medömkan och stundom olika 
välgörenhetsinsatser, eller har de setts som medvetet 
skamlösa ”skurkar”, som förtjänar omgivningens 
förakt, eller i allvarliga fall bestraffning. Brickman 
m.fl. (1982) har emellertid i en tankeväckande 
artikel pekat på att dessa två positioner inte är de 
enda möjliga, eftersom frågan om individens ansvar 
i själva verket sönderfaller i två: frågan om skuld 
och frågan om kontroll (eller frågan om ansvaret 
för ett problems uppkomst och ansvaret för dess 
lösning)4. Från denna utgångspunkt urskiljer de 
ytterligare två ”modeller” för hur vi kan se på och 
hantera olika mänskliga problem, vid sidan av den 
moraliska modell, enligt vilken individen har att 
stå sitt eget kast och den behandlingsmodell eller 
expertmodell, som ger henne rätt till hjälp, men ser 
denna hjälp som en fråga i huvudsak för olika pro-
fessionella. Upplysnings-, omvändelse eller fostrans-
modellen tillskriver individen själv skulden för sina 
problem, men ser henne samtidigt som oförmögen 
finna en lösning, med mindre att hon tar till sig de 
insikter och underkastar sig de levnadsregler som 
en, andlig eller världslig, högre moralisk auktoritet 
kan förmedla5. Den kompensatoriska modellen 
slutligen ser snarare individens predikament som 
ett handikapp (orsakat av en grym natur eller ett 
orättvist samhälle) och henne/honom själv som 
principiellt kapabel, men som berättigad till olika 
former av stöd för att i praktiken kunna ta samma 
ansvar för sig själv och sin omgivning som andra 
medborgare. 

När det gäller svensk missbrukarvård kan man, 
med en viss tillspetsning, hävda att alkoholistvår-
den under första hälften av 1900-talet i huvudsak 
legitimerades utifrån den moraliska modellens 

4. I vårt vardagstänkande tenderar vi, enligt författarna, att 
ignorera denna distinktion och resonera enligt logiken ”Det där 
ställde du själv till, så det får du själv reda upp” respektive ”Det 
var inte ditt fel, låt mig hjälpa dig”.

5. Hur man väljer att beteckna denna modell kan sägas bero på 
i vilken utsträckning man uppfattar att den betonar, inre, andlig 
övertygelse eller omvändelse respektive yttre handlingsregler 
eller kontroll (se Blomqvist, 2009b).
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perspektiv (Blomqvist 1998b), samtidigt som 
dess praktik (som till stor del bestod av långvarig 
tvångsvård) i mycket vägleddes av fostransmodel-
lens synsätt (Edman & Blomqvist, kommande). 
Därefter har utvecklingen i allt högre grad gått 
mot att både legitimera och utforma vården enligt 
behandlingsmodellens synsätt (Blomqvist, 1998b). 
Narkomanvården kan sägas ha genomgått en, om 
inte motsatt så i alla fall ganska annorlunda utveck-
ling. Dessa problem sågs, som diskuterats av bl.a 
Hübner (2001), länge som en exklusiv angelägenhet 
för den medicinska sfär, där merparten av dessa 
problem genererats genom en okritisk hållning och 
frikostig förskrivning. Först när narkotikaproble-
men på 1960-talet kom att ”omlokaliseras” till so-
cialt mer utsatta grupper och en yngre generation, 
blev det till ett stort socialt problem (Olsson, 1994) 
och därmed till en fråga som idag syns hanteras 
utifrån något som närmast liknar en hybrid mel-
lan moral-, fostrans- och expertmodellerna, där 
narkotikabrukaren anses behöva såväl straffas, som 
uppfostras och behandlas (jfr. Blomqvist, 2002; 
2004). Däremot har den kompensatoriska modellen 
inte haft något påtagligt genomslag inom svensk 
missbrukarvård, trots att den kan sägas få stöd av 
forskning om hur människor över tid faktiskt går 
tillväga för att lösa sina missbrukspro-blem (Blom-
qvist, 1999; 2002), och trots att den på många sätt 
delar grundläggande värderingar med den svenska 
socialpolitik som växte fram på 1930- och 1940-ta-
len, i Gustav Möllers anda inriktad på att tillhan-
dahålla missgynnande grupper konvertibla resur-
ser, för vars kloka handhavande de själva ansågs 
kapabla att svara (jfr. Rothstein, 1994).

Vad är det vi talar om?
Det är knappast att säga för mycket att hävda 
att det rått, och fortfarande råder, en viss förvir-
ring när det gäller de olika begrepp vi använt och 
använder för att peka ut det eller de problem som 
missbrukarvården anses böra syssla med. Inte 
sällan har de varit mång- eller dubbeltydiga, varit 
oklara med hänsyn till om de haft ambitionen att 
endast definiera eller också förklara problemet 
ifråga, och ibland har de helt enkelt gått i cirkel. 
Vad gäller t.ex. begreppet ”alkoholism”, som 
fortfarande ofta förekommer i såväl populära som 
vetenskapliga sammanhang, kan det finnas skäl 
att påpeka att detta begrepp, som det ursprung-
ligen användes av den svenske läkaren Magnus 
Huss (1949–51) syftade på ett skadesyndrom som 
antogs uppkomma hos varje extensiv eller omåttlig 

alkoholkonsument (”problemet finns i flaskan”), 
medan det med den ”folkliga sjukdomsmodell” 
som ovan diskuterats kom att syfta på en särskild 
grupp av människor, genetiskt eller på annat sätt 
predestinerade att inte kunna hantera alkohol på 
ett ”normalt” sätt (”problemet finns hos indivi-
den”). Denna definition ska i sin tur inte förväxlas 
med AA:s syn, som snarare implicerar att alkoho-
lism är en ”viljesjukdom” eller andlig svaghet6. År 
1952 fastställde WHO på förslag av en vetenskap-
lig kommitté en officiell definition av detta begrepp, 
som kom att lyda

Alcoholics are those excessive drinkers 
whose dependence of alcohol has attained 
such a degree that it shows a noticeable men-
tal disturbance or an interference with
their bodily and mental health, their inter-
personal relations, and their smooth econo-
mic functioning, or who show the prodomal 
signs of such a development. They therefore 
need treatment (WHO, 1952) 

Vad denna definition säger, på det klassiska 
cirkelresonemangets manér, är att alkoholister i 
behov av behandling, är de personer som dricker 
alkohol i en sådan mängd och på ett sådant sätt att 
detta försätter, eller riskerar försätta, dem i olika 
former av problem. Om hur den centrala termen 
”dependence” (”beroende”) ska förstås ges ingen 
anvisning (jfr. Cameron, 1995).

Som framgått ovan rekommenderar Socialsty-
relsen (2007) i sitt riktlinjedokument att man inom 
missbrukarvården (och i synnerhet socialtjänsten) 
bör sluta använda begreppet ”missbruk” framför 
allt på grund av de negativa konnotationer det 
uppfattas kunna ha. Huruvida det överhuvudta-
get är möjligt att på det aktuella fältet undvika en 
term som är så etablerad är dock en öppen fråga 
(Blomqvist, 2003). Vad som emellertid är viktigt 
att observera, oavsett om begreppet uppfattas som 
förklenande eller ej, är att det, precis som WHO:s 
alkoholism-begrepp, i grunden är ett normativt 
begrepp och att vi, när vi använder sådana begrepp, 
så att säga gör en bedömning ”utifrån” och talar 
om en avvikelse från en bestämd uppfattning om 
hur människor ”bör” bete sig och ”bör” hantera 
t.ex. alkohol. Själva termen ”missbruk” förutsätter 
i sig förekomsten av ett ”normalt” eller som icke-
problematiskt uppfattat ”bruk”. Kanske ligger det 

6. För en mer ingående diskussion av alkoholismbegreppet och 
dess utveckling, se Blomqvist, 1998a.
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därför mer än bara en lustighet i det gamla talesät-
tet att ”alkoholist är den som dricker mer än sin 
doktor”. När det gäller narkotika – som ju i strikt 
mening är en juridisk term som pekar ut en samling 
kemiskt olikartade preparat som det är förbjudet 
att använda (utom inom en medicinsk ram) – har 
istället den språkligt sett paradoxala situationen 
uppkommit att man i vida kretsar jämställer allt 
”bruk” med ”missbruk”.

Det begrepp som Socialstyrelsen rekommende-
rar för användning – och som också är det domi-
nerande inom medicinen och stora delar av forsk-
ningen – är istället ”beroende”. Denna innovation 
lanserades för snart trettio år sedan av Edwards 
med medarbetare (t.ex. Edwards & Gross, 1976), 
i form av det s.k. ”alkoholberoendesyndromet”, 
som ett försök att skapa en syntes mellan den 
gamla ”sjukdomsmodellen” och den nya empiriska 
forskning som underminerat dennas grundantagan-
den (Bergmark & Oscarsson, 1987). Poängen med 
detta syndrom brukar sägas vara att det skiljer det 
postulerade ”kärnsyndromet”, alkoholberoende, 
från de skadeverkningar av fysisk, psykisk och so-
cial art, som detta på sikt anses ge upphov till (t.ex. 
Lindström, 1992). Dessutom kan det, genom kravet 
att beroendediagnosen bör grundas på förekomsten 
av (a) ett förändrat beteende (d.v.s. ett avvikande 
och alltmer stereotypt drickande); (b) ett förändrat 
subjektivt tillstånd (d.v.s. försämrad ”kontroll” 
över drickandet och ett upplevt ”sug”); och (c) ett 
förändrat psykobiologiskt tillstånd (främst före-
komsten av olika abstinenssymptom), sägas ha 
inneburit ett genombrott för det ”biopsykosociala 
perspektivet” (jfr. ovan). Trots att det redan från 
början blev starkt omdiskuterat har beroendebe-
greppet fått ett starkt genomslag i både forskning 
och klinisk praktik och kommit att appliceras på 
alltfler problembeteenden. Beroendebegreppet 
framställs ofta, som t.ex. i riktlinjedokumentet, 
som ett steg mot en mer ”vetenskaplig” och exakt 
terminologi. Detta är också riktigt såtillvida som 
de gängse internationella diagnosmanualerna anger 
precisa kriterier för när diagnosen ”beroende” ska 
anses vara uppfylld. (I DSM-IV ska exempelvis 

3 av 7 kriterier ha uppfyllts under en tolvmåna-
dersperiod och i ICD-10 3 av 6 sådana)7. Detta är 

7. Kriterierna i I ICD-10 är i förenklad version: försämrad kontroll, 
tilltagande ointresse av annat, toleransökning, abstinenssymp-
tom, starkt behov (”sug”) att dricka och fortsatt konsumtion 
trots skadeverkningar. Kriterierna DSM-IV är, också förenklat: 

givetvis en stor fördel i både kliniskt erfarenhets-
utbyte och komparativ forskning. Samtidigt är det 
viktigt att komma ihåg att också beroendebegrep-
pet är ett utpekande eller beskrivande begrepp och 
en konvention. Det fångar inte någon substantiell 
entitet ”inne i” missbrukaren som skulle kunna 
förklara de handlingsmönster det utpekar8. Dess-
utom är begreppet inte så homogent som det i 
förstone kan synas. I själva verket finns det 99 olika 
sätt att kombinera minst tre av sju kriterier, vilket 
skulle kunna tolkas som att det finns lika många 
olika ”undertyper” av beroende enligt DSM-IV (jfr. 
Dawson m.fl., 1995). Med samma logik kan det 
sägas finnas 43 ”undertyper” av beroende enligt 
ICD-10 (Blomqvist, 1999). Det kanske bör påpekas 
att enligt båda diagnossystemen kan en person ka-
tegoriseras som beroende utan att uppvisa vare sig 
”kontrollförlust”, ”sug”, eller fysiska abstinensbe-
svär, några av de kriterier som från början sågs som 
kärnelement i beroendesyndromet (jfr. Blomqvist, 
1999).

Alla de diskuterade begreppen implicerar alltså 
en bedömning utifrån av vad det är som utgör ett 
problematiskt bruk av t.ex. alkohol eller droger. 
Ett alternativ är att istället tänka sig att den som är 
bäst ägnad att avgöra om en vana är problematisk 
eller ej är individen själv. En sådan bestämning 
skulle inte bara bygga på en enkel självrapporte-
ring, som beroende på situationen, kan komma att 
färgas av både ”förnekanden” och överdrifter, utan 
utgå från vilken roll det aktuella handlingsmönstret 
spelar i individens liv. Skiljelinjen skulle här alltså 
gå mellan ett drickande (eller narkotikabruk eller 
annan vana) som i någon mening är ”funktionellt” 
för individen, och ett som övergått till att bli en 
”central aktivitet” eller ”organiserande princip” 
i hans/hennes liv; något som, på bekostnad av ett 
för individen mer givande engagemang, dominerar 
hans/hennes tankar, känslor och handlingar. Förfat-
tare som utvecklat resonemang av denna art är t.ex. 
Weckroth (1984), Peele (t.ex. 1985) och Fingarette 

misslyckade försök att sluta, övergivande av viktiga sociala 
aktiviteter, toleran-sökning, abstinenssymptom, mer omfattande 
och/eller frekvent konsumtion än avsett; fortsatt konsumtion trots 
negativa konsekvenser, användning av mycket tid till drickande 
/dryckesrelaterade aktiviteter. Som framgår är överlappningen 
mellan de både systemen betydande, men inte fullständig.

8. ”Beroende” som diagnostisk kategori ska alltså inte blandas 
samman med de, förvisso viktiga, neuropsykologiska aspekter 
av beroendebildningen – t.ex. vad gäller betydelsen av 
genetisk och endokrin ”sårbarhet” och /eller förändringar i 
funktionen av olika transmittorsubstanser – som sentida forsk-
ning identifierat.
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(1989). En begrepp som åtminstone i vissa tolk-
ningar skulle kunna sägas motsvara en sådan defi-
nition är engelskans addiction, ibland på svenska 
skrivet som ”addiktion”. Ett annat begrepp, som 
kanske bättre fångar den kombination av vanemäs-
sigt och viljemässigt handlande och svårbetvingligt 
begär som denna definition implicerar är begreppet 
”hemfallenhet”, som var centralt i 1954 års Nyk-
terhetsvårdslag, men som sedermera synbarligen 
fallit ur modet (jfr Blomqvist, 1999).

Missbruk som multifaktoriellt problem 
– två tolkningar
Som redan sagts har det under årens lopp produce-
rats en mängd förklaringsmodeller för de problem 
vi brukar benämna med ovan diskuterade begrepp. 
Dessa modeller har haft sitt ursprung i en mängd 
olika vetenskapliga discipliner – från farmakologi 
och neurofysiologi till psykologi, sociologi och an-
tropologi – och har därmed var och en oftast foku-
serat en bestämd aspekt av problemet, utan att på 
ett tillfredsställande sätt ha kunnat fånga helheten. 
Som också framgått torde dock idag ganska stor 
enighet råda om att de aktuella problemen måste 
ges en multifaktoriell – eller ”biopsykosocial” – 
förklaring. Även om alltså få idag torde bestrida att 
problem som missbruk och beroende är ”…orsaks-
mässigt mångfasetterade och utvecklingsmässigt 
komplexa” (Saxe m.fl., 1985, s. 489) har många 
sentida teoriförsök också hamnat i att betrakta 
faktorer som den egna disciplinen studerar som 
primära, medan faktorer som hör hemma inom 
andra discipliner tillskrivs en sekundär roll som 
”bidragande faktorer” (jfr. Blomqvist, 1980; Kissin 

& Hanson, 1982; Lindström, 1992). Under senare 
år har dock ett antal ansatser till mer genuint in-
terdiscplinära förklaringsmodeller sett dagens ljus, 
ansatser som försöker ge ett icke-reduktionistiskt 
svar på det som forskarna bakom beroendesyndro-
met beskrev som den verkliga utmaningen – och en 
utmaning som de kanske inte själva helt lyckades 
svara upp emot – nämligen att ”…klargöra samspe-
let mellan drog, människa och omgivning” (Ed-
wards m.fl., 1981, s. 232). 

Innan det är det dags att gå lite närmare in på 
det senaste, och kanske mest intressanta, av dessa 
försök, finns det emellertid skäl att peka på en 
annan utmaning, som en realistisk och trovärdig 
teori om de problem vi talar om som missbruk eller 
beroende bör kunna hantera. Denna utmaning kan 
sägas bestå i att det å ena sidan bland alla de be-
handlings- och stödpraktiker som under årens lopp 
utvecklats för att försöka avhjälpa missbruks- eller 
beroendeproblem, är svårt att finna någon som inte 
i någon utsträckning utgår från att människor är 
möjliga att resonera med, och att övertala och över-
tyga om fördelarna med att förändra sitt handlande 
(Harré, 1980; Mäkelä, 1980; Blomqvist, 1991), 
men att detta å andra sidan ofta inte kommit till 
synes i de modeller som lanserats för att förklara 
problemen och vägleda effektiva insatser för att 
lösa dem (Blomqvist, 1998a). Istället har många 
uttolkat det multifaktoriella perspektivet enligt vad 
man skulle kunna kalla en ”statistisk modell”, med 
innebörden att man sett problemen som en produkt 
av ett antal, på ett komplext sätt samverkande men 
diskreta orsaksfaktorer (se Figur 1 för en illustra-
tion). 

Figur 1.Det multifaktoriella perspektivet: ”statistisk modell”
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Detta har, som Drew (1989) uttryckt saken,  
resulterat i en ”…multifaktoriell modell som lyckats  
utesluta det som är själva essensen i detta att vara 
människa – alternativa möjligheter, friheten att 
välja och värdesystemens centrala betydelse” (s. 8).

En alternativ uttolkning av det multifaktoriella 
perspektivet – en uttolkning som man kanske kan 
kalla ”aktörsmodellen” – är att säga att det istäl-
let är individens handlingsutrymme och därmed 
handlingsmönster som formas av en mängd histo-
riskt givna förhållanden (sociala villkor, rådande 
tänkesätt etc.) och/eller för henne unika omständig-
heter (biologisk ”utrustning”, personliga erfaren-
heter etc.) Ett exempel på en sådan uttolkning 
är Mulfords (1984) beskrivning av den enskilde 
alkoholkonsumenten som indragen i en dragkamp 
mellan två system av ständigt pågående ”alkoholi-
serings-” respektive ”rehabiliteringsprocesser”. Det 
förstnämnda systemet innefattar alla de faktorer 
(alkoholens farmakologiska egenskaper, neuro-
biologisk och psykologisk ”sårbarhet”, socialt 
tryck, tillgång på alkohol, brist på goda alternativ, 
social utstötning o.s.v.), som bidrar till att dra vissa 
allt djupare in i den onda cirkel där ett excessivt 
drickande bara skapar nya motiv att dricka. Det 
andra systemet innefattar de inflytanden som ”drar 
år motsatt håll” (regler och normer, stöd och krav 
från omgivningen, mål och värden som drickandet 

interfererar med, nya livschanser o.s.v.).
En avgörande poäng med ett synsätt som detta 

(se Figur 2 för en illustration), som förstås kan til-
lämpas också vad gäller andra rusmedel, är att det 
ger plats åt den enskilda individen som tänkande, 
kännande och handlande varelse, utan att förut-
sätta någon punkt i utvecklingen där han eller hon 
bokstavligen förvandlas till ett viljelöst offer för sin 
drift att dricka (Blomqvist, 1999) eller en ”kemi-
styrd dåre” (Sunesson, 1998). En annan är att det 
trots detta inte underskattar vare sig det alltmer ste-
reotypa och till synes ”tvångsmässiga” handlande 
som kännetecknar ett avancerat ”missbruk” eller 
”beroende”, eller mängden faktorer som formar 
denna dynamik. 

En ur praktikerperspektiv viktig poäng med en 
modell som denna är att den pekar på vikten av 
att i varje individuellt fall och vid varje tidpunkt, 
klargöra och arbeta med den, för varje individ och 
varje tidpunkt specifika, konstellation av krafter 
som bidrar till fortsatta problem (och som det 
gäller att försvaga) och krafter som motverkar en 
sådan utveckling (och som behöver stärkas), som 
gäller just denna individ och denna tidpunkt.

Andra exempel på försök att utifrån en ”var-
dagslivsram” visa hur till synes självdestruktiva 
handlingar som alkohol- eller narkotikamissbruk 
går att förena med en syn på individen som in-

Figur 2.Det multifaktoriella perspektivet: ”aktörsmodell”
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tentionell och i princip rationellt handlande är 
Peeles och Brodskys (1989) ”life processes model”, 
Bergmarks och Oscarssons (1988) beskrivning av 
drogmissbruket och vägen ut ur detta som ”konti-
nuerliga” och ”diskontinuerliga” val, Blomqvists 
(1998a, 1999, 2002) diskussion av missbruk som 
”livsstilsproblem” och Kristiansens (1999) tolkning 
av vägarna in i och ut ur missbruket som existenti-
ellt meningsskapande processer. 

Robert Wests ’Theory of Addiction’
Som redan sagts har det under senare år gjorts 
flera ambitiösa försök att utveckla integrerade 
eller ”syntetiska” teorier, som utan att utesluta 
den tänkande, kännande och handlande individen, 
försöker förklara hur människor, till synes med-
vetet och frivilligt kan utveckla handlingsmöns-
ter som uppenbart skadar dem själva och deras 
omgivning, hur de, synbarligen mot bättre vetande, 
kan vidmakthålla och ytterligare expandera dessa 
handlingsmönster, och hur och varför åtminstone 
vissa av dessa människor så småningom lyckas 
bryta dessa mönster och upprätta ett för dem 
själva och deras omgivning mer tillfredsställande 
och givande sätt att leva. Ett sådant försök är den 
framlidne Ole Jörgens Skogs (t.ex. 1999a & b; 
2000) analys – på temat ”addiction and choice” 
– av hur föreställningen om missbrukaren som 
en rationellt handlande individ, med hjälp av en 
syntes av beteendekonomiska, beslutsteoretiska och 
neurobiologiska resonemang, kan förenas med det 
faktum att hon/han ofta framhärdar i ett handlings-
sätt som bokstavligen ödelägger hennes/hans liv9. 
Ett annat exempel är Jim Orfords (2001) diskus-
sion av missbruk – av alkohol, spelande, droger, 
mat, fysisk träning och sex – i termer av ”omåttlig 
aptit” (”excessive appetites”); en diskussion som 
lägger tonvikten inte vid de – kemiska eller andra – 
egenskaperna hos de substanser eller objekt som är 

9. Skog bygger på “rational choice”-skolans tankar om “hyper-
bolisk diskontering”, d.v.s. enkelt sagt tanken att människor 
“skriver ned” framtida värden i relation till sådana som snart 
kan realiseras och att de senare ökar ju närmare i tiden reali-
serandet kommer, vilket kan förklara varför missbrukaren, trots 
att hon/han gång på gång bestämmer sig för att prioritera det 
långsiktiga värdet ”nykterhet” ändå gång på gång återfaller 
(jfr barnet som i valet mellan att få tio kronor om en vecka 
och tjugo kronor om fyra veckor fördrar det senare, men om 
valet gäller tio kronor omedelbart och tjugo kronor om fyra 
veckor väljer det förra). För att förklara varför en principiellt 
rationell aktör överhuvudtaget börjar missbruka anför Skog, 
något förenklat, dels att individens kunskap om de långsiktiga 
konsekvenserna av sitt handlande aldrig kan vara fullständig, 
dels att hennes/hans valmöjlighet alltid begränsas också av 
andra – inre och yttre faktorer. 

föremål för denna omåttlighet, utan vid de psyko-
logiska – känslomässiga och emotionella – proces-
ser, som i samspel med den sociala och moraliska 
kontexten, åstadkommer att funktionella och ofta 
livsnödvändiga vanor ibland går överstyr. Vad 
återstoden av denna text emellertid ska ägnas åt är, 
som redan framgått, det senaste och på flera sätt 
mest intressanta av dessa syntesförsök, nämligen 
det som 2006 presenterades av psykologen och 
redaktören för tidskriften Addiction, Robert West; 
ett försök som delvis bygger på och i sig försöker 
integrera såväl Skogs som Orfords tankegångar10. 

PRIME – en syntetisk teori om motivation
Trots att den bara är knappa 200 sidor lång, inne-
fattar Wests bok en koncis och ganska ingående 
analys av styrkor och svagheter hos ett trettiotal 
mer eller mindre inflytelserika teorier om ”addic-
tion” eller ”addiktion”11; en analys som sedan får 
bilda grunden för hans eget försök att utveckla en 
heltäckande och övergripande – ”syntetisk” – teori, 
med syfte att kunna, med författarens ord, ge en 
realistisk bild av addiktioner så som de utvecklas 
och manifesterar sig i verkligheten. De teorier som 
författaren går igenom, och som han menar var och 
en bidrar med åtminstone någon viktig pusselbit, 
är hämtade från ett brett spektrum av vetenskapligt 
tänkande, från socialkonstruktivistiska perspektiv 
och sociologisk diffusionsteori, över kognitiva och 
beslutsteoretiska tankegångar, personlighetsteorier 
och olika varianter av inlärningsteori, till neuro-
psykologiska perspektiv på motivation. En central 
uppgift för en syntetisk teori om addiktion är enligt 
West att, på ett trovärdigt och realistiskt sätt och 
inom samma analytiska ram, kunna göra reda för 
såväl medvetna val som omedvetna motivations-
processer, samt klargöra de principer som ligger 
bakom både utvecklandet av och den eventuella 
återhämtningen från olika addiktioner. För att 
definiera begreppet ”addiction” utgår West från 
Heather (1998) som menar att detta enklast kan 
beskrivas som att, trots bestämda beslut och före-
satser, gång på gång misslyckas med att avstå från 
vissa vanor eller handlingsmönster. Detta inebär 
enligt West att en integrerad teori måste kunna  
erbjuda förklaringar på tre nivåer, nämligen röran-
de (a) bakomliggande neurobiologiska anpassnings-

10.. West, R. (2006) Theory of Addiction (ny upplaga 2007).

11. I det följande kommer jag i huvudsak att använda den  
svenska beteckningen (jfr. ovan s. 8). 
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mekanismer, (b) begäret eller ”suget” efter den 
addiktiva upplevelsen, och (c) akrasin (gr. acrasia), 
d.v.s. det upprepade handlandet mot bättre vetande 
(ibid.). En viktig tes är också att alla nivåerna är 
nödvändiga i en fullständig teori och att förkla-
ringar på en av nivåerna alltså inte kan reduceras 
till förklaringar på någon av de andra.

I Wests version är en syntetisk teori om addik-
tioner i grunden en syntetisk teori om motivation. 
En realistisk sådan teori måste i sin tur kunna göra 
reda för mänskligt handlande i hela dess komplexi-
tet; d.v.s. utgå från att människor är 

”…mer eller mindre instinktiva, vanestyrda 
och känslomässiga beslutsfattare, med en 
benägenhet att göra upp och bryta planer, 
starkt influerade av sin sociala värld, med en 
känsla av identitet som kan tjäna som källa 
till självkontroll”(www.rjwest.co.uk).

Med motivation refererar West, i linje med denna 
bild av det mänskliga handlandet, inte bara till 
vardagsspråkets ”skäl” (”reasons”), utan till alla 
de processer i hjärnan som driver och reglerar vårt 
beteende, innefattande impulser, drifter, önskningar, 
behov, mål, val och avsikter. För att klargöra för-
hållandet mellan olika aspekter av det mänskliga 
handlandet skiljer West ”motivation” (det system 
som genererar handlingar eller responser), från 
förmåga eller ”skill” (det system som kontrollerar 
dessa responser), ”kognition” (systemet för mentala 
representationer) och ”sensationer” eller sinnesför-
nimmelser (systemet för informationsinhämtning). 
Vart och ett av dessa system kan operera självstän-
digt men står oftast under starkt inflytande från de 
övriga. En annan viktig utgångspunkt för att förstå 
mänskligt handlande är enligt West insikten att vi 
kan agera såväl på impuls (utan att tänka på kon-
sekvenserna), som utifrån önskemål och behov (för 
att vi vill bli tillfredsställda eller undvika obehag), 
utifrån att vi ser något rätt eller meningsfullt (vi gör 
det vi anser bäst) och/eller genom att följa en plan 
(vi agerar utifrån en medveten intention). Hur vi 
handlar i varje given stund bestäms av relationerna 
och styrkeförhållandena mellan dessa olika typer av 
motivation. 

En heltäckande teori om motivation bör enligt 
West avhandla fem grundläggande teman, nämligen 
(i) motivationssystemets struktur (inkluderande 
samspelet mellan inre processer och förutsättningar 
respektive yttre inflytanden); (ii) det mänskliga 
beteendets reglering ”från ögonblick till ögonblick” 
(via ständigt fluktuerande, inre och yttre infly-

tanden och stabiliserande processer); (iii) motiva-
tionssystemet plasticitet (inkluderande hur våra 
erfarenheter över tid formar och förändrar våra 
vanemässiga handlingsmönster); (iv) identiteten 
(inkluderande hur våra tankar om och känslor för 
oss själva via självkontroll påverkar vårt hand-
lande); och (v) vårt instabila medvetande (och dess 
beroende av – yttre och inre – balanserande krafter 
för att hålla oss ”på kurs”). 

Den generella teori om mänsklig motivation, 
som West utvecklar och som han ser som en nöd-
vändig grund för en ”syntetisk teori om addiktion” 
har han givit namnet P.R.I.M.E., en akronym som 
står för Planer, Responser, Impulser, Motiv och 
Evaluering (eller utvärdering), de fem element som 
enligt författaren utgör de huvudsakliga bestånds-
delarna i motivationssystemets struktur. Denna 
struktur återges i sin tur översiktligt i Figur 3. 

Vad denna figur enkelt sagt avser att illustrera 
är hur ”högre”(kognitiva, sociala) nivåer i systemet 
påverkar och samspelar med ”lägre” (fysiologiska, 
neuropsykologiska) nivåer i de processer som gene-
rerar och reglerar vårt handlande. Några implika-
tioner av detta sätt att förstå mänskligt handlande 
är att allt målinriktat beteende kanaliseras via 
motiv och impulser (begär och behov) som opererar 
”i stunden”; samt att intentioner eller kognitioner 
(avsikter och planer) i sig inte genererar något 
handlande om inte tillräckligt starka motiv i denna 
mening föreligger vid den givna tidpunkten. An-
norlunda formulerat kan man kanske säga att vårt 
handlande, utöver rena reflexer, alltid kan hänföras 
till impulser och begär och att dessa kan – men inte 
nödvändigtvis måste – regleras (modifieras, försva-
gas eller förstärkas) av medvetna planer, föreställ-
ningar och/eller avsikter. 

Ett annat grundläggande tema som en generell 
motivationsteori enligt West måste redogöra för är 
alltså det mänskliga handlandets reglering ”från 
ögonblick till ögonblick” via samspelet mellan 
ständigt fluktuerande inflytanden och balanserande 
eller stabiliserande processer. Detta tema knyter i 
sin tur an till tesen om ”the unstable mind”, d.v.s. 
tanken att den mänskliga hjärnan har utvecklats till 
att fungera som ett modernt flygplan som i huvud-
sak styrs via elektronik. Innebörden i denna bild är 
enkelt sagt att vi människor över tid utvecklat en 
förmåga att uppfatta och reagera på även mycket 
subtila inre och yttre signaler, något som gör oss 
extremt anpassbara och flexibla i en komplex och 
ständigt föränderlig omgivning, men att detta också 
konstant kräver en subtil och flexibel ”balanseran-
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de input” för att hålla oss ”på kurs”. West knyter 
här an till de tankar om ”push and pull” som flera 
forskare redan varit inne på12 och menar att en viss 
typ av handling genereras och regleras i kraftfäl-
tet mellan inflytanden som ”knuffar” eller ”drar” 
handlandet åt ett visst håll, och olika balanserande 
inflytanden. 

En viktig roll i regleringen – och ”balanseran-
det” – av vårt handlande spelar enligt West också 
de inflytanden som utövas av våra mentala repre-
sentationer av oss själva. Ett centralt begrepp här 
är ”identitet”, som beskrivs som vår disposition att 
forma specifika tankar om och känslor inför oss 
själva. Olika människors identitet skiljer sig i den 
meningen att de är olika benägna att överhuvudta-
get reflektera över sig själv, har olika slags tankar 
om och känslor inför sig själva och är olika kon-
sistenta och stabila i sin uppfattning om sig själva. 
Ett annat centralt begrepp är ”självkontroll”, som 
betecknar det inflytande våra mentala representa-
tioner utövar på vårt handlande eller annorlunda 
uttryckt, våra ansträngningar att agera i linje med 
våra egna – kognitiva och känslomässiga – bil-
der av vilka vi är och vad vi står för, och/eller att 
behärska och motverka impulser eller begär som 

12. T.ex. Brill (1972). I Wests tappning tycks ”pushes” svara mot 
mer eller mindre omedvetna impulser eller behov, medan 
”pulls” svarar mot mer medvetna önskningar och begär (jfr. 
Figur 3).

skulle generera handlingar som står i strid med 
dessa känslor och tankar.

Figur 4, som kan återfinnas på http://www.
rjwest.co.uk, ger ett antal exempel på hur moti-
vationssystemet och därmed en viss typ av hand-
lande, kan påverkas – förbli relativt konstant eller 
förändras – i samspelet mellan olika inre och yttre 
inflytanden. 

Överst till vänster återges ett relativt stabilt till-
stånd där ett visst handlande hålls ”på kurs” över 
tid av tämligen jämstarka balanserande inflytanden. 
Överst till höger illustreras ett skeende där någon 
mer eller mindre dramatisk händelse eller avgö-
rande livsförändring förskjuter balansen mellan 
olika inflytanden och mer eller mindre drastiskt 
förändrar handlandet13. Längst ner till vänster visas 
hur någon utlösande händelse leder till att balansen 
mellan olika inflytanden successivt börjar förskju-
tas14 och längst ner till höger exemplifieras hur ett 
bortfall av en viss typ av balanserande inflytande 
förändrar ett visst handlingsmönster.

Ett sista viktigt tema, som en heltäckande mo-

13. Ett exempel kan vara en person som ger sig in i ett avancerat 
drickande efter förlusten av en livskamrat.

14. Litteraturen om ”självläkning” från missbruk ger mängder av 
exempel på sådana förlopp, såväl som på mer dramatiska och 
snabba förändringar (Klingemann & Sobell, 2007; Blomqvist, 
2009a). 

Figur 3. Huvudelement och huvudinflytanden i p.r.i.m.e.-teorin (efter West 2006: www.primetheory.com).

Stimuli/information

Vakenhet (arousal)

Engagemang (avsikter)

Fördröjning

Initiering

Fördröjning

Evaluering
(föreställningar)

Planer

Emotionella tillstånd
(t.ex. lycka, bekymmer)

Drifter
(t.ex. hunger)

Motiv
(önskan, begär)

Impulser/hämningar
(behov, ”sug”)

Responser
(startar, modifierar och

stoppar handling)

Initiering



27jan blomqvist

tivationsteori enligt West bör kunna redogöra för, 
rör motivationssystemets plasticitet eller föränder-
lighet och hur våra erfarenheter över tid formar 
och förändrar våra vanemässiga handlingsmönster. 
Detta sker i huvudsak på tre olika sätt: (1) habitue-
ring eller sensitisering, vilket i princip innebär att vi 
på olika sätt anpassar oss till olika inre eller yttre, 
återkommande inflytanden, något som i sin tur kan 
innebära såväl ”uttråkning” och behov av ny input, 
som gradvis ”tillvänjning” till inflytanden som från 
början upplevs som obehagliga eller störande och/
eller ett tilltagande behov av ”variation i tillvaron”; 
(2) ”explicita minnen” eller ”mentala rekonstruk-
tioner” av saker som hänt i det förflutna, och som i 
form av bilder, ljud, känslor, lukter etc. kan influera 
vårt aktuella handlande; och (3) ”associativ inlär-
ning”, innebärande att handlingsmönster formas, i 
princip omedvetet, genom att vissa responser eller 
handlingar upprepat förknippas med vissa stimuli 
(sinnesintryck, situationer, personer, andra hand-
lingar etc.). De vanligaste formerna av associativ 
inlärning är klassisk betingning, innebärande att 
en reaktion eller respons på ett visst (obetingat) 
stimulus kopplas till ett annat (betingat) stimulus 
som återkommande föregår det obetingade, och 
instrumentell inlärning, som enkelt sagt innebär att 
upprepade ”belöningar” eller ”bestraffningar” som 
svar på en viss handling eller respons, kommer att 
förstärka eller försvaga/släcka ut denna respons. I 

samspel med våra genetiska förutsättningar formar 
dessa erfarenheter – dessa representationer av de 
liv vi lever – vår disposition att handla på ett visst 
sätt. Denna disposition, som alltså i sig formas 
och omformas över tid av våra erfarenheter, avgör 
vilket specifikt inflytande en viss, yttre eller inre, 
impuls eller händelse kommer att få för vårt hand-
lande och motivationssystemets vidare utveckling. I 
ett försök att illustrera hur våra handlingsmönster 
på detta sätt utvecklas och förändras via motiva-
tionssystemets plasticitet, lånar West Waddingtons 
(1977) bild av ”det epigenetiska landskapet”, först 
utvecklad för att underlätta förståelsen av hur 
embryon utvecklas under olika omgivande förut-
sättningar. 

Figur 5 (från http://www.rjwest.co.uk) ger en 
bild av hur West, i termer av detta epigenetiska 
landskap, tänker sig att vårt motivationssystem 
– våra dispositioner – formas i samspel med våra 
erfarenheter och vår omgivning.

Vad figuren avser illustrera kan sägas vara hur 
vårt handlande kan vara starkt styrt av stundens 
inflytanden och stundom framstå som slumpmäs-
sigt, samtidigt som det regleras av ett motivations-
system som ständigt strävar efter jämvikt eller 
homeostas. Vad som också åskådliggörs är att vad 
ett visst inflytande betyder för en individs handlan-
de, handlingsmönster och fortsatta utveckling i hög 
grad beror på i vilket läge hennes/hans motivations-

Figur 4. Exempel på möjliga utvecklingsförlopp hos ”the unstable mind”. 
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system befinner sig när detta inflytande inträffar. 
En och samma händelse kan alltså, beroende på 
omständigheterna, ha ett endast marginellt infly-
tande (kulan i figuren kan röra sig i sidled men 
återtar snart sitt lopp i huvudfåran), eller få en 
avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen 
(vid ett kritiskt tillfälle kan ett ganska marginellt 
inflytande få kulan att ta ett helt nytt lopp). På 
motsvarande sätt kan det finnas lägen eller omstän-
digheter där det krävs ett mycket starkt inflytande 
för att en människas invanda handlingsmönster ska 
i grunden förändras, eller för att kulan ska byta 
fåra. Omsatt till en situation som handlar om t.ex. 
en persons strävan att – med eller utan terapeutisk 
hjälp – långsiktigt förändra ett addiktivt handlings-
mönster, kan bilden sägas tydliggöra vikten av att 
beakta alla relevanta omständigheter och att ”gripa 
tillfället i flykten”.

En teori om addiktioner
För att visa hur denna generella motivationsteori 
kan tillämpas på de fenomen som kan och bör 
benämnas addiktioner krävs att dessa avgränsas 
från andra slag av handlingar eller handlingsmöns-
ter. West kvalificerar här Heathers (1988) ovan 
nämnda definition genom att hävda att addiktion 
bäst kan förstås som ett kroniskt tillstånd i motiva-
tionssystemet, med innebörden att något belönings-
sökande beteende har gått överstyr ock kommit att 
prioriteras på ett för den aktuella individen skadligt 
sätt. Samtidigt understryker han att ”addiktion” 
är en social konstruktion, inte ett objekt som kan 
ges en unik och enhetlig avgränsning. Han är också 
noga med att betona att ”addiktion” därmed är ett 
vidare begrepp än ”beroende” (dependence), som 

i Wests tolkning inte är ett teorianknutet begrepp, 
utan ett deskriptivt sådant, som närmast beteck-
nar ”arten” av olika motivationsstörningar vars 
specifika uttrycksformer kan variera från beteende 
till beteende och från individ till individ (alkohol-
beroende tar sig andra specifika uttryck än nikotin-
beroende, som i sin tur skiljer sig från kokainbero-
ende etc.)15. Detta innebär att addiktion kan ta sig 
uttryck i många olika handlingsmönster och att en 
viss typ av addiktion kan variera i allvarlighetsgrad 
(från t.ex. oregelbundet berusningsdrickande till 
kronisk excessiv konsumtion).

De underliggande störningar i motivationssys-
temet som ligger bakom olika ”addiktioner” kan 
också variera, men är enligt West av i princip tre 
olika huvudsakliga slag, nämligen (a) grundläggan-
de störningar eller avvikelser i motivationssystemet, 
som föregår och existerar oberoende av den ”ad-
diktiva” aktiviteten (som t.ex. en grundläggande 
benägenhet för ängslan eller ångest, depression och/
eller impulsivitet); (b) störningar i motivationssyste-
met som härrör från eller sammanhänger med den 
”addiktiva” aktiviteten i sig (ett förvärvat behov 
av eller ”sug” på en viss upplevelse; en starkt rotad 
vana); och (c) störningar eller avvikelser i indivi-
dens sociala eller fysiska omgivning (t.ex. starkt so-
cialt ”tryck” eller frekvent förekommande tillfällen 
eller ”frestelser” att utöva en viss aktivitet).

Gemensamt för de aktiviteter som kan bli ad-
diktiva är att de kan möta upplevda behov och 

15. Det ska dock påpekas att det meningsfulla i denna åtskillnad 
mellan ”addiction” och ”dependence” har ifrågasatts av t.ex. 
Bergmark & Helmersson Bergmark (2009), som i anslutning 
till Christie & Bruun (1969) och Room (2003) ser dessa och 
liknande begrepp som i princip utbytbara ”fat words”.

Figur 5. ”Det epigenetiska landskapet” (hur dispositioner formas)
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erbjuda tillfredsställelse, samtidigt som de reduce-
rar individens benägenhet eller förmåga att upp-
rätthålla balansen i motivationssystemet (genom 
att de t.ex. ger starkare tillfredsställelse än andra 
aktiviteter, leder till obehag när aktiviteten upphör 
och/ eller skapar en vana eller ett förvärvat ”sug”). 
Gemensamt för de individer som är benägna att 
utveckla en ”addiktion” är att deras förmåga att 
uppnå, upprätthålla och/eller återupprätta balans i 
motivationssystemet är på olika sätt bristande eller 
försvagad (genom t.ex. hög impulsivitet, benägen-
het för depression och/eller ängslan, svag själv-
känsla, svag identifiering med och internalisering av 
gängse normer och moralregler, hög känslighet för 
den addiktiva aktivitetens belönande effekter och/
eller låg känslighet för dess aversiva effekter, samt 
en hög känslighet för den långsiktiga, neuropsyko-
logiska effekten av t.ex. en viss kemisk substans). 
Gemensamt för omständigheter eller yttre villkor 
som bidrar till utvecklandet av en addiktion är att 
de motverkar balans i motivationssystemet genom 
att erbjuda starka incitament eller tillfällen till en 
potentiellt addiktiv aktivitet, utan att erbjuda mot-
svarande incitament till återhållsamhet eller till al-
ternativa icke-addiktiva aktiviteter. Gemensamt för 
omständigheter som bidrar till att bryta en addiktiv 
aktivitet är att de, via farmakologisk manipulation, 
psykologiska metoder och/eller förändring av olika 
omgivningsbetingelser, återupprättar en tillfällig  
balans i motivationssystemet och gemensamt 
för omständigheter som bidrar till ett långsiktigt 
återhämtande eller en långsiktig lösning är att de, 
t.ex. genom att ge utrymme för konkurrerande eller 
alternativa aktiviteter eller genom dramatiska och 
omvälvande ”epifanier”16, åstadkommer perma-
nenta förändringar som får motivationssystemet att 
åter fungera i balans.

Några avslutande kommentarer
Jag har i det föregående argumenterat för att det, 
för att kunna utveckla och förbättra den svenska 
missbrukarvården, på det sätt som Socialstyrelsen 
(2007) i sitt riktlinjedokument säger sig syfta till, är 
nödvändigt att utgå från en rimligt heltäckande och 
realistisk bild av de problem som de rekommen-

16. Se t.ex. Denzin (1989) som definierar detta begrepp som 
ögonblick, kännetecknade av stark emotion och en intensiv 
känsla av mening och som i efterhand, för människor som i 
olika avseenden förändrat sitt liv,  framstår som en avgörande 
vändpunkt. Ett typexempel är den upplevelse av att ha ”slagit 
i botten” (”hit the rock bottom”) som ingår i AA:s prototypiska 
narrativ.

derade metoderna syftar till att avhjälpa. Jag har 
också argumenterat för att en rimlig avgränsning 
av de problem vi oftast adresserar som ”missbruk” 
eller ”beroende” inte kan inskränka sig till utpe-
kandet av beteenden som avviker från vissa, vid en 
viss tidpunkt och i ett visst sammanhang gällande, 
normer, utan bör referera till handlingar eller hand-
lingsmönster som gått ”överstyr” i den meningen 
att de, mot en individs medvetna vilja eller föresat-
ser, blivit ofunktionella eller hälsovådliga för henne 
eller honom. Slutligen har jag försökt peka på att 
en realistisk och användbar teoretisk förståelse av 
sådana addiktioner, måste kunna göra reda för 
dessa som på en och samma gång sociala konstruk-
tioner och uttryck för grundläggande störningar i 
motivationssystemet, på både biologisk, och/eller 
psykologisk och/eller social nivå. I detta samman-
hang har jag också lyft fram Robert Wests ”Theory 
of Addiction” som det enligt min mening hittills 
mest intressanta exemplet på en syntetisk teori av 
detta slag. I detta avslutande avsnitt ska jag till 
sist dels kort försöka påvisa vad jag ser som några 
avgörande poänger, såväl som några potentiella 
problem med denna ansats, dels mycket översiktligt 
diskutera några av dess tänkbara implikationer 
för samhällets försök att motverka olika addiktiva 
problem. 

Poänger och problem i Wests teori
Det finns, som jag ser det, flera avgörande poänger 
med Wests teori i förhållande till tidigare försök på 
området. En första sådan är att den sannolikt är 
den hittills mest ”heltäckande” teorin på området 
och att den förhåller sig till och försöker integrera 
en mycket stor mängd tidigare ansatser, hämtade 
från i princip alla de discipliner och forsknings-
fält som har relevans i sammanhanget. En annan 
viktigt poäng är att Wests teori, som jag uppfat-
tar den, verkligen försöker utveckla ett dialektiskt 
synsätt; d.v.s. försöker göra reda för såväl hur våra 
medfödda förutsättningar påverkar oss och de liv 
vi lever som hur våra erfarenheter inte bara påver-
kar vårt handlande utan också modifierar dessa 
förutsättningar. Därmed erbjuder den ett svar på 
Drews (1989) önskemål om en modell som beva-
rar människan som en kännande, tänkande och 
handlande varelse, utan att därför bortse från detta 
handlandes konstitutionella, biologiska och neuro-
psykologiska förutsättningar, olika drogers kemiska 
egenskaper och verkan på organismen etc. 

En viktig poäng är också att Wests bok, med 
författarens egna ord, representerar ett nytt för-
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hållningssätt till teoriutveckling när det gäller 
mänskligt handlande. Han menar att det stora 
problemet med mycket av det tidigare teoretiseran-
det på området är att man utgått från ett i grunden 
naturvetenskapligt paradigm och antagit att teorier 
bäst låter sig testas genom surveyundersökningar 
och experiment, som resulterar i olika mått på 
t.ex. ”signifikanta skillnader mellan grupper” eller 
”korrelationer mellan variabler”. En användbar 
teori om addiktion måste emellertid enligt Wests 
uppfattning byggas steg för steg i en kumulativ 
process med målet att kunna ge någon sorts svar 
på alla ”de stora frågorna” på området17 och med 
utgångspunkt från observationer av verkligheten. 
Detta innebär också att West i Poppers anda menar, 
att varje ”verkligt fall” som på någon eller några 
punkter motsäger teorins antaganden implicerar att 
teorin måste revideras på denna eller dessa punkter.

Det är samtidigt knappast förvånande att ett 
teoribygge av så komplex art och med så höga am-
bitioner som det Westska också drabbas av ett antal 
problem. Ett sådant är att just strävan efter syntes, 
ambitionen att täcka alla aspekter eller nivåer av 
mänskligt handlande och att fånga hela komplexi-
teten i samspelet i dessa, sannolikt gör teorin svår 
att testa mot verkligheten på det sätt West pekar 
ut som önskvärt. Ett annat är att teorin av samma 
skäl, riskerar att inte ge kunna den konkreta väg-
ledning när det gäller hur olika addiktiva problem 
kan och bör hanteras, som olika aktörer – från 
policymakare och behandlare till närstående och 
de berörda själva – kanske skulle önska. Poängen 
med att använda en karta kan ju sägas vara att den, 
genom att ge en förenklad och/eller ”stiliserad” 
bild av terrängen i bästa fall underlättar för oss när 
det gäller att planera vår väg framåt och i förväg se 
vilka vägval vi måste träffa. En karta som är alltför 
detaljerad och alltför nära återbildar terrängen ger 
inte den överblick som behövs för att hitta rätt och 

17. Frågor som West här nämner är (1) varför är vissa substanser 
och/eller aktiviteter mer addiktiva än andra? (2) hur kommer 
det sig att det krävs upprepad exposition för att utveckla en 
addiktion men att den sedan den väl utvecklats inte ytterligare 
förvärras med vidare exposition? (3) varför är vissa individer, 
subgrupper och/eller kulturer mer benägna att utveckla ”addik-
tioner” än andra? (4) varför är det lättare att tillfälligt upphöra 
med ett addiktivt substansbruk eller handlingsmönster än att 
långsiktigt upprätthålla ett icke-addiktivt mönster? (5) varför spe-
lar abstinenssymptom en så begränsad roll iför dessa senare 
svårigheter? (6) varför ökar vissa situationer risken för återfall? 
(7) varför fungerar vissa interventioner mot och behandlingar 
av addiktioner bättre än andra? (8) varför är konsumtionen av 
olika addiktiva substanser så olika distribuerad i befolkningen? 
(9) varför skiljer sig konsumtionens utsträckning i och fördelning 
över tid mellan olika addiktiva substanser?

blir dessutom rimligen ganska otymplig att hantera. 
Om man ser till vad som kanske skulle behöva 

vidareutvecklas i Wests teori, framstår från denna 
utgångspunkt som någon form av typologi, byggd 
på centrala element i teorin, som det kanske mest 
intressanta. En inspirationskälla här kunde vara 
Kissins (1977) idé om att en individs alkoholpro-
blem i olika hög grad skulle kunna hänföras till 
hennes/hans biologiska, psykologiska och/eller 
sociala förutsättningar, en idé som i sin tur implice-
rar att en viktig utgångspunkt för effektiva insatser 
skulle vara att fastställa relationen – eller snarare 
det relativa styrkeförhållandet – mellan dessa 
bakomliggande faktorer18. En annan utgångspunkt 
kunde vara Skogs (t.ex. 1999a) distinktion mellan 
”transient”, ”dissonant” och ”consonant addicts”, 
baserad på balansen mellan en persons ”aptit” 
på den addiktiva aktiviteten, styrkan i hennes/
hans motiv för att upphöra med denna, samt yttre 
omständigheter som gynnar eller missgynnar ett 
fortsatt addiktivt handlande.

Hur en praktikrelevant typologi av liknande 
slag, baserad på Wests teori, mer konkret skulle 
se ut och om West eller någon annan kommer 
att finna det intressant att ta sig an uppgiften att 
utveckla en sådan, får framtiden utvisa. En rimlig 
förmodan är väl att ett försök i denna riktning 
åtminstone delvis borde utgå från balansen och 
styrkeförhållandet – i det individuella fallet och vid 
den aktuella tidpunkten – mellan de olika huvud-
element – planer, impulser, motiv och evaluering 
– som enligt Wests modell reglerar våra responser 
eller vårt handlande (se Figur 3). 

Några implikationer för praktiken
Testbarheten hos, och den kliniskt-praktiska an-
vändbarheten av, Wests teori återstår alltså till stor 
del att utröna. Trots det erbjuder hans bok både en 
högst stimulerande och tankeväckande läsning och 
sätter fingret på ett antal förhållanden på en mer 
övergripande nivå, som såväl forskare och prakti-
ker som beslutsfattare på området har anledning att 
börja reflektera över och försöka utveckla rimliga 
förhållningssätt till, i synnerhet om man har ambi-
tionen att aktivt bidra till att utveckla och förbättra 
dagens missbrukarvård.

 
Ett första sådant förhållande – som West förvisso 

18. Kissin menar t.ex. att medan en stor del av befolkningen i en 
”våt” kultur riskerar att utveckla alkoholproblem, gäller detta i 
en ”torr” kultur bara en mindre grupp med hög biologisk och/
eller psykologisk ”sårbarhet”.



31jan blomqvist

inte är den ende eller förste att betona – är att de 
fenomen vi talar om som ”missbruk” eller ”be-
roende” uppstår i ett komplext samspel mellan 
individuella – konstitutionella och förvärvade – 
förutsättningar och olika omgivningsbetingelser 
– såväl strukturella villkor som ibland oförutsedda 
händelser. Ett annat, och med det föregående sam-
manhängande, förhållande är att ”missbruk” och 
”beroende” är högst heterogena fenomen, som kan 
variera i såväl grad som art eller sätt att manifes-
tera sig. Ett tredje är att dessa fenomen, även om de 
är väl så verkliga både för de drabbade och deras 
omgivning, samtidigt är ”sociala konstruktioner” i 
den meningen att såväl samhällets reaktioner som 
det sätt på vilket de människor som uppfattas som 
”missbrukare” ser på sig själva och sina möjligheter 
– och därmed alltså också ”missbrukets” fortsatta 
förlopp – i hög grad påverkas av de uppfattningar 
och föreställningar om dessa fenomen som vid en 
viss tidpunkt dominerar i samhället och i de berör-
das omgivning. Betraktad från denna utgångspunkt 
kan den tilltagande tendensen – både i media och 
på myndighetsnivå – att se addiktioner som ”sjuk-
domar”, rimligen ses som kontraproduktiv för 
många berördas möjligheter att finna en lösning på 
sina problem (Blomqvist, 2009b).

När det gäller frågan om vad som kan göras för 
att hjälpa människor att långsiktigt ta sig ur sina 
addiktioner betonar West – också här i likhet med 
flera andra forskare – att professionell behand-
ling endast utgör ett av de inflytanden som kan 
ha betydelse i detta sammanhang och att många 
befintliga behandlingar på sin höjd leder till en 
kortsiktig ”symptomfrihet”. En långsiktig lösning 
kräver en djupgående förändring i balansen mellan 
olika element i motivationssystemets och/eller i den 
fysiska och/eller sociala omgivningen, vilket i sin 
tur innebär att såväl åtgärder på strukturnivå och 
olika ingripanden i en persons fysiska och sociala 
närmiljö, som olika slag av, informella och/eller 
professionella, psykologiska interventioner och 
vissa slag av farmakologisk behandling – beroende 
på omständigheterna i det individuella fallet – kan 
bidra till en sådan lösning. 

När det gäller vad det sagda mer konkret har 
att betyda för missbrukarvårdens praktik kan man 
säga att det ger starkt stöd för uppfattningen att 
man inte kan ”dra alla klienter över en kam” och 
att det inte räcker att erbjuda alla samma stan-
dardbehandling – hur starkt ”evidensbaserad” den 
än är – utan att man i en framgångsrik praktik 
måste försöka synliggöra vilka ”inre” och ”yttre” 

krafter som i det enskilda fallet bidrar till fortsatta 
problem och vilka som verkar i motsatt riktning, 
samt finna strategier för att på olika sätt försvaga 
de förra och stärka de senare (jfr. Figur 2). Det 
ger också stöd för uppfattningen att man måste se 
den enskilde klienten som medaktör i förändrings-
processen och successivt anpassa det som görs till 
omständigheter som själva förändras under rehabi-
literingens förlopp (Blomqvist, 1999). Sammantaget 
betyder det att uppgiften att utveckla och förbättra 
missbrukarvården inte bara eller ens främst hand-
lar om att implementera de behandlingsmetoder 
som de nationella riktlinjerna rekommenderar. Det 
handlar om att skapa organisatoriska och andra 
förutsättningar som gör det möjligt att i varje 
enskilt fall ”börja där klienten är” och mobilisera 
de resurser som är nödvändiga för att hjälpa just 
henne eller honom i sin strävan att hitta en väg ut 
ur sitt ”missbruk” eller ”beroende” (Blomqvist, 
2009a).

När det gäller vad beslutsfattare och plane-
rare har att lära kan man säga att det bland annat 
handlar om att inse att missbrukarvård i snäv 
mening spelar en ganska begränsad roll för männi-
skors möjligheter att beständigt upphöra med olika 
”addiktioner”, att olika informella insatser i form 
av krav och stöd från omgivningen kan vara minst 
lika viktiga, att insatser på strukturnivå för att be-
gränsa tillgången på addiktiva substanser och/eller 
tillgången på ”addiktiva” aktiviteter inte bara har 
betydelse för att förhindra att människor utvecklar 
olika ”addiktioner” utan också för att hjälpa dem 
att hitta en väg ut ur dessa, samt att socialpolitiska 
satsningar för att öka tillgången på alternativ och 
icke-addiktiva men samtidigt ”belönande” aktivite-
ter kan vara en effektivare och mer lönsam strategi 
för att motverka ”missbruk” och ”beroende” än att 
utveckla nya och förment bättre behandlingsmeto-
der eller – tekniker. Med andra ord kan det finnas 
skäl att fundera över om det är särskilt meningsfullt 
att, som vi idag gör, skilja mellan primärpreventiva 
insatser för att förhindra uppkomsten av missbruk 
och beroende, sekundärpreventiva insatser för att 
identifiera och stoppa fortsatta problem hos olika 
personer och grupper som uppfattas ha börjat 
utveckla begynnande problem – eller befinna sig i 
en riskzon för att utveckla sådana – och tertiärpre-
ventiva insatser, syftande till att ta vård om och 
i bästa fall ”bota” personer med fullt utvecklade 
problem. Kanske är det istället rimligare att se alla 
organiserade samhällsinsatser på det aktuella områ-
det som delar i en gemensam strävan att motverka 
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en samhällsutveckling där alltfler blir ”hemfallna” 
åt olika sinnesförändrande substanser eller andra 
aktiviteter som långsiktigt föröder deras liv (Blom-
qvist, 2009a).
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Claudia Fahlke, professor och leg. psykolog
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Alkoholism – ett vanligt problem
Idag anses alkoholism vara ett av vårt största folk-
hälsoproblem i Sverige då problemet existerar i alla 
samhällsklasser och drabbar såväl män som kvin-
nor. Man räknar med att ungefär 10-15 procent 
av alla män och cirka fem procent av alla kvinnor 
kommer att utveckla alkoholproblem under sin 
levnadsperiod (Socialstyrelsen, 2007). 

För majoriteten av de personer som utveck-
lar ett alkoholberoende är det främsta problemet 
oförmågan att hantera alkoholkonsumtionen och 
de konsekvenser som detta medför – inte att de 
lider av allvarlig psykiatrisk samsjuklighet (t.ex. 
personlighetsstörning), kriminalitet eller hemlöshet. 
Faktum är att de flesta har bostad och sysselsätt-
ning, trots att de har utvecklat ett alkoholberoende 
(Berglund, 2009). Flertalet av dem som har ett 
beroende återfinns således bland den arbetsföra 
befolkningen. De samhällsekonomiska kostnaderna 
blir följaktligen omfattande då beroendeproblem är 
relaterat till olika typer av arbetsskador, försämrad 
hälsa och ökad sjukfrånvaro (Room m.fl., 2005). 
Många oskyldiga blir också involverade, som t.ex. 
vid rattfylleri och inte minst drabbas barnen.  
Det bör uppmärksammas att i Sverige lever cirka  
385 000 barn i hushåll där åtminstone en vuxen har 
skadlig alkoholkonsumtion (Folkhälsoinstitutet, 
2008).

Ett mångfaktoriellt perspektiv
Orsaken bakom beroende är komplex då det san-
nolikt utvecklas genom ett samspel av olika sår-
barhetsfaktorer, så som sociala, psykologiska och 

biologiska faktorer (Sher m.fl., 2005). Beroende 
kan således betecknas som ett biopsykosocialt 
syndrom. Låt oss ta ett exempel för att illustrera 
komplexiteten; 

David (37 år) bor i en villa tillsammans med 
sin fru och två barn i förskoleåldern. Han 
äger ett mindre företag inom bilbranschen. 
David växte upp med sina föräldrar och två 
yngre syskon i ett litet samhälle i södra Sve-
rige. Fadern hade alkoholproblem under Da-
vids uppväxt och problemet accelererade allt 
eftersom David blev äldre. Modern var den 
som försökte hålla ihop familjen. Som barn 
och tonåring var David stökig och hade svårt 
att följa regler, såväl i hemmet som i skolan.  
Han drack sig berusad på alkohol första 
gången när han var 13 år och kort därefter 
prövade han att sniffa och röka hasch. David 
var skoltrött och han avbröt gymnasiestu-
dierna för att börja arbeta i en bilverkstad. I 
20-årsåldern läste han in gymnasiekompeten-
sen och fick sedan bidrag av kommunen att 
starta eget företag, samma företag han äger 
idag. David har nyligen besökt vårdcentralen 
för han har ont i magen, svårt att sova och 
känner sig allmänt frustrerad. I samtalet med 
läkaren framkommer det att David har fått 
allt svårare att koppla av och ofta får han ta 
sig en ordentlig grogg som sängfösare. Under 
samtalets gång växer en allt mer problema-
tisk bild fram – David har utvecklat ett alko-
holberoende som har pågått sedan drygt fem 
år. Han uppvisar också depressiva symtom.
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I denna korta berättelse finns flera möjliga för-
klaringsmodeller till varför David har utvecklat ett 
beroende. Exempelvis kan faderns långvariga och 
allvarliga alkoholproblem tyda på att det finns ett 
genetiskt påbrå för att utveckla alkoholism, dvs. en 
biologisk sårbarhet som gått i arv från far till son. Å 
andra sidan kan det handla om ett socialt arv som 
bottnar i en instabil och otrygg uppväxtmiljö. Miss-
brukande föräldrar är t.ex. ofta inkonsekventa i sitt 
förhållningssätt till de närmaste i sin omgivning och 
barn i sin tur hittar olika överlevnadsstrategier för 
att hantera en sådan situation. Ett sätt kan vara att 
agera ut känslomässigt, precis som David gjorde 
under skolåren och kanske fortfarande gör i vuxen 
ålder fast nu med hjälp av alkohol. Ytterligare en 
möjlighet är att faderns missbruk kan ha påverkat 
Davids förhållningssätt till alkohol – att alkohol kan 
användas som en alternativ lösning för att hantera 
olika svårigheter i livet. Det är också möjligt att Da-
vids depressiva symtom är resultatet av en proble-
matisk uppväxt och att alkoholen har blivit ett sätt 
att lindra dessa symtom, dvs. den egentliga orsaken 
är en depression som självmedicineras med alkohol. 
Å andra sidan kan de depressiva symtomen vara ett 
resultat av ett långvarigt missbruk, eller kanske exis-
terar båda problemen samtidigt. 

Förklaringarna är således många och varierande 
och ingen enskild förklaring kan göra anspråk på 
att klargöra helheten.  I Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för missbruks- och beroendevården (2007, 
s. 30) går det att läsa: ”Beroende är ett psyko-
biologiskt tillstånd med flera samtidiga symtom 
(syndrom) samt starka kulturella och sociala inslag, 
ofta med en multifaktoriell bakgrund.”. Socialsty-
relsen vill med den här definitionen understryka 
att förhållningssättet till beroende (såväl alkohol 
som narkotika) bör präglas av en öppen och kritisk 
hållning till förenklade synsätt och endimensionella 
förklaringsmodeller. Beroendeproblematiken bör 
med andra ord ses i ljuset av ett biopsykosocialt 
perspektiv – dvs. ett mångfaktoriellt problem.

Exempel på komplexiteten
Forskningen har inte kunnat påvisa att det finns 
någon särskild personlighetsprofil som förutsäger 
vem som kommer att utveckla ett beroende. Där-
emot kan förekomsten av vissa personlighetsdrag 
öka risken för att utveckla ett beroende, exempelvis 
finns det stöd i forskningen för att egenskaper så 
som sensationssökande beteende och impulsivitet är 
förknippade med framtida alkoholproblem (Fahlke, 
2007). Viktigt att notera är dock att ett beroende 

i sig kan ge upphov till personlighetsförändringar. 
Det är exempelvis inte ovanligt att ett långvarigt 
alkoholberoende leder till nedsatt självkänsla och 
ökad oro och ängslighet (Berglund m.fl., 2006). 
Personlighetsdrag som ökar risken för framtida 
beroende är således inte nödvändigtvis synonymt 
med de som vanligtvis ses hos personer som har ett 
utvecklat beroendeproblem. 

Även om det saknas stöd i forskningen för ett 
orsakssamband mellan personlighet och beroen-
deutveckling finns det idag studier som pekar på 
att där finns en relation mellan personlighetsdrag, 
antal år av problematiskt alkoholkonsumtion och 
aktivitet i hjärnans transmittorsystem. Vi har t.ex. i 
vår forskning (Göteborg Alcohol Research Project 
[GARP]) funnit att ju mer ängsliga personlighets-
drag, desto fler år med beroende (mer än 10 år) 
och desto sämre funktion i hjärnans serotonerga 
transmittorsystem1 (Berggren m.fl., 2002; Berglund 
m.fl., 2006). Vad som föregår vad är dock fort-
farande oklart. En möjlig hypotes är att personer 
med ängsliga personlighetsdrag är mer känsliga för 
olika former av psykisk påfrestning och därmed har 
större sårbarhet att överkonsumera alkohol för dess 
avslappnande effekter. På sikt kan det leda till att 
alkoholen utövar en negativ inverkan på serotonin-
systemet – dvs. orsakar en dysfunktion i systemet. 
En annan tänkbar hypotes är att en dysfunktion 
i serotoninsystemet, som kanske till och med är 
genetiskt betingad, förstärker ängsliga personlig-
hetsdrag vilket i sin tur ökar sårbarheten för att 
överkonsumera alkohol. En tredje hypotes är att 
kraftig exponering av alkohol inverkar toxiskt på 
serotoninsystemet vilket i sin tur påverkar hur per-
sonligheten kommer till uttryck. Det finns således 
olika möjliga hypoteser som på intet sätt utesluter 
varandra utan snarare förstärker resonemanget om 
att beroendeutveckling skall ses ur ett mångfakto-
riellt perspektiv och att det är ett tvärvetenskapligt 
kunskapsområde.

Allvarliga konsekvenser på sikt
Ju längre ett beroende pågår, desto fler och mer 
komplicerade konsekvenser. Ett beroende som fort-
går inverkar t.ex. negativt på en persons psykiska 
och fysiska hälsa och ger så småningom upphov 
till en rad olika sociala problem. Vad gäller den 
psykiska hälsan är det vanligt att ångest och de-

1. Serotonin anses mediera bl.a. aggressivt beteende och för-
måga att hantera impulskontroll men också grad av orosbenä-
genhet (ängslighet). Vidare anses klinisk depression delvis bero 
på obalans i serotoninsystem.  
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pressiva symtom successivt utvecklas, ofta förenat 
med irritabilitet och humörsvängningar och ibland 
med självmordstankar. Handlingskraften minskar 
och tanke- och minnesförmåga försämras succes-
sivt. Den upplevda positiva effekten av alkohol har 
med andra ord försvunnit sedan länge. För många 
blir nu alkoholens funktion i stället att ”lindra” de 
besvär som uppkommit av drickandet. Därmed kan 
man säga att själva beroendet får sin egen innebo-
ende dynamik och delvis vidmakthåller sig själv. 

Som nämnts tidigare finns det idag forskning 
som pekar på en relation mellan långvarigt alko-
holberoende och dysfunktionellt serotoninsystem. 
Liknande relation ses även i andra närbesläktade 
system, så som dopamin och noradrenalin2. Det 
finns studier som tyder på att det kan ta flera år 
innan dessa system återhämtar sig efter ett avslutat 
missbruk, dvs. trots lång period av avhållsamhet 
från alkohol kvarstår dysfunktionen (Balldin m.fl., 
1993; Berggren m.fl., 2003). En central fråga i sam-
manhanget är vilken praktisk betydelse det får för 
personer med nykterhet. Vi vet att underfunktion 
i dessa system, oavsett om man har alkoholpro-
blem eller inte, kan ha en negativ inverkan på den 
psykiska hälsan, t.ex. bidra till ångestproblematik 
och depressiva symtom. Teoretiskt sett innebär det 
att personer, trots nykterhet, kan känna av psykiska 
besvär pga. av att transmittorsystemen ännu inte 
har återhämtat sig – och att må psykiskt dåligt är 
dessutom en klar riskfaktor för återfall. Det under-
stryker behovet av långsiktiga återfallspreventiva 
insatser.

Den mest allvarligaste komplikationen av ett 
långtgående beroendeproblem är dock den ökade 
dödligheten; personer med svårt alkoholberoende 
har 8–10 ggr högre risk att dö för tidigt jämfört 
med normalbefolkningen (Berggren m.fl., 2009). 
I dag finns det flera välfungerande metoder (såväl 
frågeformulär som biologiska markörer) för att 
tidigt upptäcka och identifiera en pågående be-
roendeutveckling (Socialstyrelsen, 2007). På flera 
håll saknas det emellertid upparbetade rutiner för 
att använda metoderna, som t.ex. inom vissa delar 
av socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med 
tanke på att alkoholism bedöms vara ett av vårt 
största folkhälsoproblem i Sverige och att det är 
förenat med för tidig död ter sig denna brist på 
rutiner mycket oroväckande. 

2.  Dopamin medverkar i hjärnans s.k. belöningssystem som har 
grundläggande betydelse för mentalt välbefinnande. Även 
noradrenalin anses delvis vara involverat i välbefinnande.

Angelägna forskningsfrågor 
Forskning om beroende spänner över ett stort fält 
– allt från sociala till genetiska studier.  Det finns 
en rad angelägna forskningsfrågor som behöver 
fördjupas, varav några berör t.ex. utveckling av 
preventiva och återfallspreventiva strategier. Nedan 
ges två exempel.

•	 Prevention: För att effektivt förhindra uppkom-
sten av ett av vårt vanligaste folkhälsoproblem 
[alkohol] behöver vi finna fungerande strategier 
för att rutinmässigt använda metoder (frågefor-
mulär, biologiska markörer och/eller andra till-
vägagångssätt) som syftar till att tidigt upptäcka 
en begynnande beroendeutveckling.

•	 Återfallsprevention: Vägen ut ur ett beroende 
är troligtvis minst lika komplext som vägen in i 
ett beroende. Vi behöver fördjupad kunskap om 
långtidsförloppet, framförallt utifrån ett biopsy-
kosocialt perspektiv för att ytterligare kunna 
förbättra och förstärka de återfallspreventiva 
insatser.

Det är också dags för modern beroendeforskning, 
oavsett vetenskaplig disciplin, att flytta fram posi-
tionerna något. Vi har numera god förståelse för att 
såväl sociala, psykologiska och biologiska faktorer 
medverkar i beroendeprocessen, men det är sämre 
beställt med kunskap om hur dessa olika faktorer 
interagerar med varandra och vilket avtryck det ger 
i vardagen för dem som har utvecklat ett beroende. 
Sådan kunskap torde stimulera till ökad samverkan 
mellan t.ex. hälso- och sjukvård och socialtjänst – 
en nödvändig förutsättning för att på sikt kunna ge 
bästa möjliga insats till dem som befinner sig i en 
beroendeutveckling. 
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Bakgrund
Inom den socialtjänstrelaterade missbruks-, barn- 
och ungdomsvården pågår idag på flera håll i lan-
det aktiviteter relaterat till kraven på en så kallad 
evidensbaserad praktik. Samtidigt pågår en ibland 
mycket livlig diskussion kring begreppet evidensba-
serad praktik och dess innebörd för socialtjänsten 
och det sociala arbete som utförs där. 

Bakgrunden till kraven kan sökas relativt långt 
tillbaka i tiden; ett exempel från 70-talet är försöks-
verksamheten med och debatt kring effekterna av 
metadonprogrammet vid Ulleråkers sjukhus i Upp-
sala jämfört med dåtidens missbruksvård i form 
av terapeutiska samhällen och miljöterapi – även 
om begreppet evidensbaserad då ännu inte fötts. 
Kärnfrågan i kraven och debatten handlar om kli-
enters eller patienters rätt att erbjudas insatser för 
sina behov eller problem som man vet är effektiva 
för bot eller bättring av problemen och behoven. 
Finns sådana insatser eller metoder? Hur kan man 
i så fall veta att de har effekt? Och kan man, och 
i så fall hur, tillämpa, använda sådana metoder i 
socialt arbete inom t.ex. missbruks- och barn- och 
ungdomsvården?

Statliga initiativ
Den kanske enskilt viktigaste händelsen som bi-
dragit till dagens krav på en evidensbaserad praktik 
är tillskapandet av Centrum för Utvärdering av 
Socialt arbete (CUS) 1993 – omorganiserat till 
Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete 
(IMS) 2004. CUS startades på initiativ av social-
departementet som en enhet kopplad till Socialsty-

relsen och med Statens Beredning för Medicinsk 
Utvärdering (SBU) som förebild. SBU:s verksamhet 
går ut på att via vetenskapliga utvärderingar visa 
vilka åtgärder i vården som gör störst nytta för pa-
tienten och hur hälso- och sjukvården kan utnyttja 
sina resurser på bästa sätt; och tanken var att CUS 
skulle kunna arbeta med liknande frågor inom 
socialtjänstens verksamhetsområde. 

Två artiklar publicerade på DN debatt 1999, 
den ena av dåvarande generaldirektören vid Social-
styrelsen Kerstin Wigsell och den andra av Wigsell 
och dåvarande överdirektören för socialtjänstfrågor 
Lars Pettersson (DN Debatt 1999-01-26; 1999-
10-06), har också varit betydelsefulla. I artiklarna 
kritiserades socialtjänsten för att inte bygga på 
forskning, inte kunna säga något om resultatet och 
nyttan av sina insatser för klienterna, och att nya 
metoder införs som okontrollerade experiment där 
socialtjänstens insatser blir en form av rysk roulett 
för klienterna. Istället krävde man förutsägbarhet 
för klienterna när det gällde utfallet av de insatser 
de erbjuds av socialtjänsten. 

Det senaste exemplet på statliga initiativ för och 
krav på en evidensbaserad praktik inom social-
tjänsten är utredningen Evidensbaserad praktik 
inom socialtjänsten – till nytta för brukarna (SOU 
2008:18). Den av regeringen tillsatta utredningen 
för att se över svensk missbruksvård (Översyn av 
Missbruks- och beroendevården) syftar också till, 
som man uttrycker det i direktiven (Dir. 2008:48), 
”en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård 
utifrån den enskildes behov”. Enskilda vårdgivare 
har också pekats ut som att de inte ger en evidens- 
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eller kunskapsbaserad vård. Så säger t.ex. Riksda-
gens Revisorer i en rapport 2002 (”Med tvång och 
god vilja – Vad gör Statens institutionsstyrelse?”) 
att Statens institutionsstyrelse inte använder meto-
der med forskningsstöd inom LVU, och att hela den 
vetenskapliga grunden för LVM kan ifrågasättas. 

Initiativ och diskussioner som dessa har lett 
fram till vad som idag är ett krav från framför allt 
statsmakternas sida att den socialtjänstbaserade 
praktiken ska vara evidensbaserad, att klienterna 
ska erbjudas insatser som har visat sig vara effek-
tiva. Som exempel på resultat av denna ambition 
kan vi lyfta Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevården (2007) och Statens 
institutionsstyrelses och Stockholms stads närmaste 
massutbildning av personal inom missbruksvården 
i motiverande intervju respektive kognitiv beteende-
terapi – två metoder som pekas ut som evidensbase-
rade i riktlinjerna.

Problem med evidensbaserad praktik
Att socialtjänstens klienter ska erbjudas insatser 
som man vet är effektiva sett till de problemen och 
behoven klienterna har kan i sig låta självklart – 
och bör idealt också vara det. Men det finns också 
problem med dagens krav på en evidensbaserad 
praktik inom till exempel missbruksvården. Jag ska 
helt kort försöka peka på några.

Själva problemet, fenomenet ”missbruk”, är i 
sig ett problem. Inom forskningen och praktiken 
finns det idag inte en gemensam syn på vare sig 
orsakerna till eller vissa av yttringarna av en ”pro-
blematisk” konsumtion av alkohol och narkotika. 
”Missbruk” beskrivs och förklaras som allt från 
att vara en sjukdom till ett livsstilsproblem, eller 
att fokus läggs på konsekvenserna. Vi har en å ena 
sidan en medicinsk forskning som söker svar på 
missbrukets orsaker i genetiska dispositioner och 
bio-kemiska processer hos individen; och å den 
andra en samhällsvetenskaplig som söker svaren 
i betydelsen på individ- och gruppnivå av socio-
kulturella strukturer och värderingar kopplade till 
ekonomiska, politiska och sociala förändringar i 
samhället, accentuerat av nya informations- och 
kommunikationskanaler. (Se också Jan Blomqvists 
bidrag i denna rapport).

Och om vi inte vet, eller inte är överens om, 
missbrukets orsaker och verkningar, försvåras 
också en systematisk utveckling av olika åtgär-
der, inklusive behandling och andras insatser, mot 
problemet och dess konsekvenser på individ- och 
gruppnivå.

Ett annat problem är kopplat till det som inom 
psykoterapiforskningen kallas specifika respektive 
gemensamma faktorer och som har att göra med 
olika faktorers betydelse för utfallet av en behand-
lingsinsats (se t.ex. Lambert 1992; Hubble m.fl. 
1999). Av forskningen framgår att ungefär 15–20 
procent av utfallet förklaras av den specifika me-
tod eller insatsen som används – t.ex. motiverande 
intervju eller kognitiv beteendeterapi. Placebo, dvs. 
suggestions- och förväntningseffekter, svarar för un-
gefär lika mycket, medan cirka 30 procent förklaras 
av relationen behandlare – klient (kallas ofta arbets- 
eller terapeutisk allians). Övriga cirka 40 procent 
förklaras av utomterapeutiska, eller klient- och 
kontextspecifika faktorer såsom klientens motivation 
och självbild, och hans eller hennes socio-ekonomis-
ka livsomständigheter. Placebo, behandlingsalliansen 
och de utomterapeutiska faktorerna brukar här 
kallas gemensamma faktorer eftersom de avser fak-
torer som anses ha betydelse för behandlingsutfallet 
oavsett vilken specifik metod som används.

Förutom placebo, så innefattar de gemensamma 
faktorerna sådana kvaliteter i behandlingssituatio-
nen som en trygg, professionell behandlingsmiljö, 
att det skapas en arbets- eller terapeutisk allians 
mellan behandlare och klient, att klienten upplever 
en trovärdig förklaring till sina problem, känner 
hopp och tillförsikt inför framtiden, och att klien-
tens egna resurser för att arbeta med sina problem 
frigörs (kallas här gemensamma interna faktorer); 
liksom faktorer såsom klientens tillgång till bostad, 
arbete, sysselsättning, socialt nätverk och socialt 
stöd (kallas här gemensamma externa faktorer). 

RCT-studier
En nyckelfråga om vi vill optimera effekterna 
av våra insatser blir här samspelet mellan och 
matchningen av specifika respektive gemensamma 
faktorer i det individuella klientärendet. Och ett 
dilemma i det sammanhanget är att den metod som 
främst förespråkas för effektstudier i utvecklandet 
av en evidensbaserad praktik, så kallade randomi-
serade kontrollerade studier där klienterna slum-
pas till en experiment- respektive kontrollgrupp 
(förkortas ofta RCT-studier), ger svar på frågan om 
den specifika metoden (t.ex. motiverande intervju 
eller kognitiv beteendeterapi) har någon effekt eller 
inte, och inte säger något om betydelsen av övriga 
faktorer och samspelet dem emellan. Eller uttryckt 
på annat sätt: Vi får lite hårddraget svar på 15–20 
procent av frågan, men saknar de övriga 80–85 
procenten.
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Ett annat sätt att beskriva begränsningarna i 
de svar som RCT-studier kan ge illustreras av vad 
som här kallas den utvidgade behandlingskontex-
ten (och som bygger på en artikel av Orford m.fl. 
2006). Med det avses att tre system, vart och ett 
innehållande ett antal faktorer, kan identifieras som 
betydelsefulla för ett missbruks- och behandlings-
förlopp: det initierande systemet, behandlingssyste-
met och det förändrande systemet.

Det initierande systemet består av händelser och 
faktorer som leder fram till att klienten söker hjälp 
för sina problem. Det kan handla om upplevelsen 
av växande problem på grund av missbruket, tryck 
från omgivningen (anhöriga, kamrater, på arbets-
platsen) att göra något åt problemen, och kanske 
en utlösande händelse (blir tagen för rattfylleri, 
råkar i slagsmål, hot om skilsmässa, etc.). När 
klienten möter behandlingssystemet kan vad som 
lett fram till hjälpsökandet ha stor betydelse för det 
fortsatta förloppet; t.ex. om klienten är väl motive-
rad att göra något åt sin situation, eller söker hjälp 
bara för att tillfredställa hot eller annat tryck från 
omgivningen. Faktorer av betydelse i behandlings-
systemet är utbudet av och tillgängligheten till olika 
behandlings- eller andra insatsalternativ. Har jag 
som klient möjlighet att välja mellan olika specifika 
behandlingsmetoder, och när, var och hur kan jag 
i så fall få del av dem? Till detta kommer den tera-
peutiska alliansens betydelse.

Förändringssystemet slutligen, utgörs av den 
kontext i vilken de förutsättningar till förändring 
som skapats eller initierats av behandlingssystemet 
ska omsättas i form av nya handlingar och en ny 
självbild som kan leda till andra livsalternativ än de 
tidigare destruktiva. En avgörande faktor här är att 
ha fortsatt stöd från omgivningen i en förändrings-
process som kan sträcka sig över lång tid (jämför 
de gemensamma externa faktorerna socialt nätverk 
och socialt stöd ovan).

Det sista exemplet på problem när det gäller 
dagens krav på en evidensbaserad praktik inom den 
socialtjänstbaserade missbruksvården som jag vill 
peka på är ”deaggregeringsdilemmat”. Problemet 
eller dilemmat aktualiseras om jag som praktiker 
vid val av insats för en viss klient (eller familj eller 
grupp) vill hämta stöd från forskningen i form av 
t ex RCT-studier eller så kallade metanalyser, som 
innebär att resultatet från flera enskilda RCT-
studier läggs samman, aggregeras, till ett samman-
fattande resultat. Orsaken till dilemmat är att i en 
RCT-studie så lägger man samman värdet på den 
variabel man vill påverka (t.ex. antalet missbruks-

dagar eller behovet av försörjningsstöd) för varje 
enskild individ i experimentell- respektive kontroll-
gruppen till ett sammanvägt värde för respektive 
grupp (ett medelvärde) före och efter insatsen. Det 
är dessa aggregerade värden som sedan jämförs 
med varandra och utifrån vilka man beräknar om 
insatsen gett effekt eller inte. Vid metaanalyser sker 
en andra aggregering i form av en sammanvägning 
av resultaten från de i metaanalysen ingående en-
skilda studierna

Dilemmat består i att den kunskap om behand-
lingseffekter som en RCT-studie eller metaanalys 
ger bara gäller på just grupp- eller aggregerad nivå 
och inte säger något om hur det gått för de enskilda 
individerna i experiment- respektive kontrollgrup-
pen. I praktiken innebär det att om resultatet av en 
RCT-studie eller metaanalys är att insats A ger bätt-
re effekt än insats B, hur ska jag då som praktiker 
veta om min klient Johan eller Anna, eller ”familjen 
Svensson”, liknar de klienter eller familjer som in-
sats A hade en positiv effekt på, kanske ingen effekt 
på, eller i värsta fall en negativ effekt på?

Frågan kompliceras av att den insats som gett 
en viss effekt för en grupp klienter inte behöver ha 
påverkat individerna i gruppen på ett likartat sätt. 
Detta då förändringen för varje enskild klient från 
före till efter insatsen (t.ex. antalet missbruksda-
gar) kan ha skett på grund av olika faktorer såsom 
själva insatsen eller det individuella samspelet insats 
– klient–kontext.

Slutsatser
En slutsats av de problem som är förknippade 
med att införa en evidensbaserad praktik inom 
den socialtjänstbaserade missbruksvården som 
exemplifierats ovan är att RCT-studier är viktiga, 
men att de bara ger en del av svaret på frågan vad 
som är och vad som behövs för att åstadkomma 
effektiva insatser. Och som en följd av det behövs 
mer forskning om olika behandlingsmetoders 
och andra insatsers förutsättningar och effekter i 
den vardagliga behandlingspraktiken. Vi behöver 
inom socialtjänsten och det sociala arbetet också 
utveckla en motsvarighet till medicinens grund för 
sin praktik förutom vetenskapen, nämligen den 
beprövade erfarenheten. Detta då forskningen bara 
kan ge en del av svaret på vad som behövs för att 
åstadkomma en fungerande evidensbaserad prak-
tik. Det finns ingen officiell definition av begreppet 
beprövad erfarenhet, men vad som brukar inklude-
ras är att den ska vara professionsburen (en enskild 
person eller arbetsplats kan inte hävda att vi, till 
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skillnad från resten av professionen, har beprövad 
erfarenhet gällande vissa klientproblem eller behov 
och insatser), dokumenterad och kommunicerad 
och kritiskt granskad. Beprövad erfarenhet är vi-
dare normativ till sin natur – den talar om hur man 
ska göra i vissa fall. När det gäller forskning och 
utbildning behöver vi vidare utbildning inte bara 
i så kallade evidensbaserade metoder, utan också i 
hur man arbetar evidensbaserat – dvs. i evidensba-
serad praktik.

Slutligen, en evidensbaserad praktik kan inte 
uppstå eller bedrivas utan stöd av omgivande 
organisatoriska strukturer och andra förutsätt-
ningar. Från den politiska ledningen och från chefer 
krävs en uttalad policy att verksamheten ska arbeta 
evidensbaserat och att socialarbetarna/behandlarna 
ges tid för att söka kunskap och för reflektion i så-
väl det enskilda klientärendet som för att utveckla 
sin kompetens att arbeta evidensbaserat. Social-
tjänstens möte med klienten måste vara en öppen 
process där det finns ett visst utbud av insatser som 
kan anpassa till det individuella behovet och de 
mål som satts upp i dialog mellan socialtjänsten 
och klienten; och insatsen ett medel att nå målet, 
inte ett mål i sig. Vidare måste det finnas en öp-
penhet att väga forskning, praktisk erfarenhet och 
ett klient- eller brukarperspektiv mot lagstiftning 
och tillgängliga resurser; och som en följd av detta 
en förmåga att komplettera, omfördela och omor-
ganisera resurser. Samtidigt behövs stabilitet och 
kontinuitet i verksamheten, inte minst sett till per-
sonalomsättningen, för att kunna bygga en stabil 
bas, en struktur för en evidensbaserad verksamhet 
som tål personal- och andra förändringar utan att 
tappa målet: att över tid utveckla så goda insatser 
som möjligt för de klienter man har till uppgift att 
hjälpa. 

Och för att över tid kunna utveckla en sådan 
praktik måste insatserna ledas av ett förbättrings- 
och inte ett antingen/eller-tänkande: Genom att 
stegvis i praktik och i forskning pröva olika insatser 
och deras effekter för enskilda och för grupper av 
klienter, och genom att se till de förbättringar de 
ger i viktiga områden i klientens liv (såsom t.ex. 
antalet missbruksdagar, arbete eller annan syssel-
sättning, graden av egenförsörjning och tillgång till 
ett stödjande socialt nätverk) kan den socialttjänst-
baserade missbruksvården över tid utveckla en 
evidensbaserad insatspraktik präglad av vetenskap, 
beprövad erfarenhet och ett tydligt klient- eller 
brukarperspektiv.
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Örfilar och förnimmelser
Det svenska alkoholistvårdstvångets 
utveckling under 1900-talet*

Johan Edman, fil. dr, SoRAD
Stockholms universitet

Liksom för hundra år sedan diskuteras åter i 
början av 2000-talet svenskarnas höga och ökande 
alkoholkonsumtion. Och liksom för hundra år se-
dan kopplas även nu en oroväckande hög alkohol-
konsumtion till övergripande samhällsförändringar. 
Idag förklaras de nygamla konsumtionsmönstren 
bland annat vara konsekvenser av den europeiska 
integrationen, ett projekt som både antas leda till 
en förändrad inställning till alkoholkonsumtion hos 
medborgarna i allmänhet och därtill minskade möj-
ligheter att nyttja de traditionella alkoholpolitiska 
instrumenten. För hundra år sedan begripliggjordes 
i stället den höggradiga alkoholkonsumtionen som 
en del av ett sammansatt socialt problemkomplex 
som i olika undersökningar har kallats den sociala 
frågan, arbetarfrågan, fattigfrågan eller alkohol-
frågan beroende på vad som har undersökts och 
i vilket syfte.1 Eländiga sociala förhållanden och 
alkoholmissbruk sågs här som varandras orsaker 
och verkan, och många gånger lyftes de samhälls-
omvälvningar som kunde kopplas till industriali-
seringen och urbaniseringen fram som utlösande 
faktorer för den sociala misären.

1.  Se t.ex. Birgit Petersson, Den farliga underklassen. Studier i 
fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige, Umeå 1983; 
Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla. En studie 
i ideologisk förändring, Uppsala 1991; Inger Knobblock, Sys-
temets långa arm. En studie av kvinnor, alkohol och kontroll i 
Sverige 1919–55, Stockholm 1995; Marika Hedin, Ett liberalt 
dilemma. Ernst Beckman, Emilia Broomé, G. H. von Koch och 
den sociala frågan 1880–1930, Stockholm/Stehag 2002.

Det försäljningsmonopol och den nationella 
alkoholpolitik som i början av 2000-talet hotas av 
EU-projektet saknades i väsentliga delar för hundra 
år sedan. Trots bildandet av regionala systembolag 
var möjligheterna till en samordnad alkoholpolitik 
med syfte att hålla nere alkoholkonsumtionen yt-
terst begränsade. Den lösning som diskuterades tog 
sikte på att både pressa ned alkoholkonsumtionen 
i de breda folklagren och att möjliggöra vård av 
alkoholmissbrukarna, också med tvång. År 1916 
trädde Sveriges första lag som möjliggjorde tvångs-
interneringar av alkoholmissbrukare i kraft och 
ungefär samtidigt lanserades motboken runt om i 
landet. Den första alkoholistlagen ersattes 1931 av 
en ny alkoholistlag och 1955 av ännu en – nu kal-
lad nykterhetsvårdslagen. Den senare lagen gällde 
ända tills den 1982 ersattes av den tvångsvårdslag-
stiftning – Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) – som efter diverse revideringar fortfarande 
är giltig.

Alkoholist- och nykterhetsvårdslagarna gick 
egentligen under lätt missvisande namn. Om de 
förra kan antas ha varit ämnade att möjliggöra 
ingripande mot alkoholister, så antyder väl namnet 
på den senare det primära målet att främja nykter-
heten. Lagarnas konstruktion, tillämpningsområde 
och – inte minst – implementering ger dock anled-
ning att ifrågasätta alkoholmissbrukets roll inom 
den samhälleliga alkoholistvården. Grovt taget kan 
man hävda att en höggradig alkoholkonsumtion 
hela tiden har varit ett nödvändigt, men alls ej 
tillräckligt, kriterium för tvångsvård. Lagarna var 
skrivna så att den som missbrukade alkohol kunde 

* Föreliggande artikel är i allt västentligt identisk med artikel 
publicewrad i Spiritus, 2004:6. Se: www.vinosprithistoriska.se
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komma ifråga för tvångsvård först om personen 
ifråga också gjorde sig skyldig till brott mot någon 
av lagarnas så kallade specialindikationer; genom 
att vara farlig för andra personer eller sig själv 
(med vilket förstods risken för självmord snarare 
än leverskador), genom att brista i sitt försörjnings-
ansvar gentemot familjen eller genom att ligga sin 
familj eller samhället till last, genom att föra ett 
störande eller kringflackande liv eller genom att ha 
ådragit sig ett antal fylleridomar.

Skrivningen av lagen öppnade främst för en 
tvångsvård av socialt utslagna män.2 Denna tendens 
förstärktes i tillämpningen av lagen, där nykter-
hetsnämnder och anstaltsledningar lämnades stort 
utrymme att bedöma vem som skulle tvångsvårdas 
respektive skrivas ut från anstalterna. Tvångsvår-
den kom därför att bli ett åtgärdsprogram med 
syfte att korrigera andra problem än det klassöver-
gripande (och med tiden i någon mån könsövergri-
pande) alkoholmissbruket. Alkoholistvårdens histo-
ria är därför berättelsen om ett åtgärdsprogram där 
själva alkoholmissbruket sällan har stått i fokus för 
verksamheten, men det är också berättelsen om en 
missbrukarproblematik som under 1900-talet emel-
lanåt har begripliggjorts som orsakerna till övrig 
social problematik och andra gånger som dess yt-
tersta konsekvens – och där moraliska, medicinska, 
psykologiska och tydligt politiskt samhällsrefor-
mistiska förklaringar har avlöst varandra. Utifrån 
syftet att analysera dessa problembeskrivningar vill 
jag i denna artikel därför undersöka de föreställ-
ningar om alkoholmissbrukets orsaker, konsekven-
ser och eventuella lösning som kom att genomsyra 
den praktiserade tvångsvården fram till början av 
1980-talet.3

Tvångsvården fram till mitten av  
1950-talet
Det är väl allmänt känt att Ivan Bratt låg bakom 
det ambitiösa svenska alkoholpolitiska restriktions-
systemet med motböcker och utskänkningskvoter, 
en lösning som också kom att kallas för Brattsys-

2. Andelen kvinnor på de allmänna anstalterna (de anstalter som 
tvångsintagning kunde ske på) översteg innan år 1975 aldrig 
5 procent, varefter andelen snabbt växte till strax under 10 
procent i början av 1980-talet.

3. Artikeln bygger i stor utsträckning författarens doktorsavhand-
ling om den svenska tvångsvården av alkoholmissbrukare: 
Johan Edman, Torken. Tvångsvården av alkoholmissbrukare i 
Sverige 1940-1981, Stockholm 2004. Där annan referens ej 
anges, återfinns stöd för argument och empiri i avhandlingen.

temet.4 Mindre känt är kanske att Bratt även var 
en av arkitekterna till den tvångsvård av alkohol-
missbrukare som sjösattes ungefär samtidigt som 
motboken. För Bratt var dessutom motboken och 
alkoholistvården två kommunicerande delar av en 
genomtänkt nykterhetspolitisk helhet. Detta kom 
att påverka synen på de alkoholmissbrukare som 
gjordes till föremål för tvångsvård, samt föreställ-
ningen om lämpliga vårdåtgärder.

För en sentida betraktare kan motbokssystemet 
ses som en synnerligen drastisk åtgärd mot vad som 
betraktades som ett alltmer utbrett och problema-
tiskt alkoholmissbruk. Men motboken bör inte stäl-
las mot dagens relativt fria alkoholförsäljning utan 
i stället ses som ett alternativ till dåtidens högljudda 
krav på ett totalförbud för spritförsäljning. Läkaren 
Ivan Bratt delade inte nykterhetsrörelsens syn på 
alkoholen som ett gift, och sålunda inte heller dess 
krav på ett alkoholförbud. Motbokssystemet var en 
kompromiss som gjorde det möjligt att stänga av 
alkoholmissbrukarna från spritinköp samtidigt som 
övriga vuxna medborgare tilläts en månatlig ranson 
som var både klass- och könsbestämd; kvoten va-
rierade med samhällsposition och inkomst och gifta 
kvinnor fick ingen motbok alls. Systemet tydliggjor-
de att alkoholkonsumtion betraktades som en man-
lig angelägenhet och att alkoholmissbruket främst 
sågs som ett arbetarproblem. I linje med detta 
konstruerades också en tvångsvård som främst kom 
att befatta sig med arbetarklassens män.5

Egentligen var det 1907 års fattigvårdslag-
stiftningskommitté som låg bakom förslaget till 
Sveriges första alkoholistlag. Inför färdigstäl-
landet av det färdiga lagförslaget konsulterades 
dock både den så kallade läkarkommittén och 
nykterhetskommittén, kommittéer där Ivan Bratt 
spelade framträdande roller. Bratts tankegods var 
sålunda väl tillgodosett då alkoholistlagen skrevs 
och 1900-talets tidiga alkoholistvård kom därför 
att präglas av två av Bratt omhuldade – men vid 
tiden omstridda – postulat: alkoholen var inget gift 

4. Ang. Bratt och Brattsystemet, se t.ex. Kettil Bruun & Per Från-
berg (red.), Den svenska supen. En historia om brännvin, Bratt 
och byråkrati, Stockholm 1985; Svante Nycander, Svenskarna 
och spriten. Alkoholpolitik 1855–1995, Stockholm 1996; 
Håkan Westling, Ivan Bratt. Legendarisk läkare – systemets 
grundare, Stockholm 1997.

5. Ang. alkoholpolitikens könsstrukturerande utgångspunkter och 
effekter, se t.ex. Knobblock 1995, s. 134 f.; Margaretha Jär-
vinen, ”Kontrollerade kontrollörer – kvinnor, män och alkohol”, 
Nordisk Alkoholtidskrift, 1991:3, s. 149; Maria Abrahamson, 
”Svensk alkohol- och restaurangpolitik i historisk belysning”, 
Nordisk Alkoholtidskrift, 1994:2, s. 82.
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och alkoholmissbruket var ingen sjukdom. Om den 
förra ståndpunkten fick legitimera restriktionssys-
temet, så kom den senare att prägla uppfattningen 
om lämplig vård på alkoholistanstalterna. Tvångs-
vården var att betrakta som ett uppfostringsprojekt 
av i kroppsligt hänseende friska människor och 
verksamheten på anstalterna skulle, i enlighet med 
alkoholistlagens skrivning, syfta mot att få alkohol-
missbrukaren att återgå till ett ”nyktert och ordent-
ligt liv”.6 Distinktionen var viktig för Ivan Bratt 
som menade att sjuka människor ”skola hjälpas 
med mjuk hand, men då det gäller alkoholister, bör 
handen vara hård och om den någon gång formar 
sig för att ge en örfil, är det inte ur vägen”.7

Individualvård var visserligen långt ifrån det 
enda syftet med tvångsvårdsanstalterna, som också 
användes för att skydda närstående från våld-
samma alkoholmissbrukare. Dessutom fungerade 
anstalterna som asyler åt vad som betraktades som 
socialt utslagna och obotbara alkoholmissbrukare 
och allra viktigast var anstalternas allmänpreven-
tiva effekt; de fungerade som ett påtryckningsmedel 
och varnande exempel gentemot de alkoholmiss-
brukare som nykterhetsnämnderna kom i kontakt 
med.8 Men anstalterna hade ändå en uppgift att 
förbättra alkoholmissbrukaren och det arbetsetiska 
och disciplinerande synsätt som kom till uttryck i 
utredningar och lagstiftning gjorde sig här också 
gällande inom det tidiga 1900-talets praktiserade 
anstaltsvård. Vården var ett uppfostringsprojekt 
och om denna uppfostran krävde sin dos av straff 
så kan man egentligen inte säga att det var någon 
skillnad mellan vård och straff.9 Fortfarande i mit-
ten av 1940-talet kunde också befattningshavare 
på en av landets största alkoholistanstalter hävda 
vikten av att en intagen fick ”känna att det ’svider’ 
litet också” – eftersom det ju var ”meningen med 

6. SFS 1913:102, Lag om behandling av alkoholister, § 4 & 18.

7. ”Alkoholismen är ej att betrakta som en sjukdom”, Stockholms-
Tidningen, 24/2 1927.

8. Alkoholistvårdens fyrfaldiga legitimerande bl.a. i August Åman, 
”Den ökade rymningsfrekvensen på alkoholistanstalterna”, 
Tidskrift för nykterhetsnämnderna, 1946:10.

9. Ang. alkoholistvården som ett uppfostringsprojekt, se Ivan 
Bratt m.fl., Alkoholen och samhället, 1912, s. 179; Alfred 
Petrén, ”Några ord om verksamheten vid statens vårdanstalt 
för alkoholister å Venngarn”, Tidskrift för nykterhetsnämnderna, 
1925:4, s. 42 ff; John Lönnberg, ”Alkoholistvård”, Svensk 
uppslagsbok, Malmö 1947, spalt 626.

en sådan här anstaltsvistelse”.10

Anstaltslivet präglades överhuvudtaget av en 
hård regim och på landets första tvångsvårdsan-
stalt Venngarn utdömdes disciplinstraff vid diverse 
brott mot anstaltsordningen. De intagna gjorde 
sig bland annat skyldiga till uppstudsigt beteende 
mot anstaltspersonalen, rymningar, arbetsovillig-
het, uppvigling eller berusning. Anstaltsledningen 
beivrade dessa förseelser med nedsatt eller indragen 
flitpenning (den blygsamma lön som de intagna fick 
för det arbete som de utförde på anstalten), men 
förhållandevis ofta sattes också anstaltens intagna 
i isoleringscell. Isoleringsstraffet var förhållandevis 
oreglerat och kunde utdömas av anstaltsdirektören 
i upp till sju dagar och i ett obegränsat antal dagar 
efter beslut av anstaltsstyrelsen.11 Först i slutet av 
1960-talet började isoleringsinstitutet ifrågasät-
tas och efter en lagändring 1970 begränsades den 
maximala isoleringstiden till två dygn.12

Den, vid jämförelse med senare tider, öppet auk-
toritativa anstaltsordningen tydliggjordes främst 
inom den vårdverksamhet som bytte arbetsvillighet 
mot frihet. Alla försök från de intagna att skaffa sig 
ett förhandlingsutrymme avvisades av en enväldig 
anstaltsledning. Ambitionen att organisera de in-
tagna i en så kallad kamratförening avvärjdes med 
samma fasthet som enskild agitation eller kollek-
tiva demonstrationer beivrades. Formellt sett hade 
visserligen de intagna vissa rättigheter, åtminstone 
existerade det officiellt sanktionerade möjligheter 
att söka upprättelse hos anstaltsledningen, Social-
styrelsen, JO eller förvaltningsdomstolarna. Men 
de intagna – som klagade över intagningen eller 
behandlingen – fick sällan rätt gentemot de alkoho-
listvårdande myndigheterna.

Inom den praktiserade tvångsvården tydlig-
gjordes att alkoholistvården var ett åtgärdsprogram 
byggt på arbetsfostran. Alkoholistlagen stadgade 
att den som var tvångsintagen skulle ”vara skyldig 
att fullgöra det arbete, som ur synpunkten av en 
ändamålsenlig vård ålägges honom”, och i Venn-
garns stadga hette det att de intagna ”genom arbete 

10. SSA, VA, F II:127, 4427/3501, Daganteckning 11/4 
1943.

11. SFS 1916:305, Kungl. Maj:ts nådiga reglemente för statens 
vårdanstalt vid Venngarn, § 38; SFS 1932:318, Stadga för 
statens alkoholistanstalt å Venngarn, § 42; SFS 1956:551, 
Kungl. Maj:ts stadga för allmänna vårdanstalter för alkoholmiss-
brukare, § 30.

12. SFS 1970:191, Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i stad-
gan för allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare, § 30.
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och moralisk påverkan” skulle förmås ”återgå till 
ett nyktert och ordentligt liv”.13 Dessa vaga skriv-
ningar öppnade rimligtvis för ett avsevärt godtycke, 
men undersökningar av den praktiserade vården 
visar ändå på en verksamhet där arbetsdrift och 
disciplinering stod i centrum. Venngarns dagord-
ning, regler för arbetsersättning och straffjournaler 
skvallrar om en behandlingsfilosofi där kroppsarbe-
tet antogs stärka både kroppen och karaktären, och 
där det utförda arbetet dessutom var nödvändigt 
för anstaltens drift. Disciplinstraffen visar på ett 
hårt reglemente, med isoleringar i ensamcell för en 
mängd olika förseelser och där obstruktion av just 
arbetsdriften ofta föranledde disciplinära åtgärder.

Inom den praktiserade tvångsvården könsbe-
stämdes och preciserades den problemformulering 
som den könsneutrala lagstiftningen och vaga 
stadgan reglerade. Här ser man hur brotten mot 
specialindikationerna, snarare än generalindikatio-
nen (alkoholmissbruket), kom att stå i fokus för en 
vårdverksamhet som nästan uteslutande befattade 
sig med ett socialt utslaget manligt klientel. Inom 
den praktiserade tvångsvården tydliggjordes att 
alkoholistvården var ett klass- och könsfostrande 
projekt som syftade till manlig arbetsamhet och 
försörjningsansvar, men också till kvinnlig sedlig-
het och familjeomsorg. Den socialt problematiska 
alkoholmissbrukaren var en man som ”vid uppre-
pade tillfällen såväl på lördags- och söndagskvällar 
som mitt i veckan uppträtt berusad på Jönköpings 
gator, detta trots att han och hans familj åtnjutit 
understöd”, eller en som visserligen ”något så när 
fullgjort sina skyldigheter i det att ha lämnat hem 
30, 40 á 50 kronor i veckan när han haft full ar-
betsförtjänst”, men också hade ”kunnat lämna hem 
betydligt större belopp om han iakttagit ett nykt-
rare levnadssätt”.14 Eller så var den socialt proble-
matiska alkoholmissbrukaren en kvinna som ”[p]
å grund av sitt alkoholmissbruk och omoraliska 
leverne, skörlevnad, ej [var] i stånd att taga hand 
om sitt hem, sina barn och sig själv”.15

Intagningshandlingar och journalanteckningar 
är överhuvudtaget fyllda av vittnesmål om de alko-

13. SFS 1913:102, § 16; SFS 1916:305, § 1; SFS 1932:318, 
§ 1.

14. SSA, VA, F II:125, 8416/6032, Tillägg till Jönköpings nyk-
terhetsnämnds redogörelse, 6/12 1952; SSA, VA, F II:108, 
4587/3124, Göteborgs stads nykterhetsnämnds redogörelse, 
15/11 1937.

15. SSA , HA, F I:5, 89, Läkarbetyg, 18/4 1951.

holmissbrukande kvinnornas tveksamma sexu-
almoral och försummelse av familjelivet. Någon 
hade ”säkerligen haft arbetsförmåga nog för att 
sköta hemmet och sin familj, men av spritbegär 
och nöjeslystnad har hon försummat detta och i 
stället hängivit sig åt spritmissbruk och ett lösak-
tigt levnadssätt”.16 En annan brukade ”uppsöka 
caféer, där hon kan träffa utländska sjömän”, 
och en tredje förde ”ett alldeles skandalöst lev-
nadssätt med karlar och spritorgier så gott som 
varje natt”.17 Inom den kvinnliga anstaltsvården 
kompletterades därför den fysiskt stärkande och 
moraliskt fostrande arbetsdriften med aktiviteter 
som syftade mot husmoderlig omsorg om hem och 
familj. Liksom inom den numerärt dominerande 
manliga anstaltsvården var visserligen arbete den 
huvudsakliga verksamheten inom tvångsvården av 
kvinnor. Men om det mesta på Venngarn kretsade 
kring ett jordbruksarbete som antogs stärka de 
intagna till både kropp och själ, så ansträngde man 
sig inom den numerärt blygsamma tvångsvården av 
kvinnliga alkoholmissbrukare också för att fram-
mana en känsla för familjelivets fröjder. På kvinno-
anstalten Haknäs, en mil från Venngarn, förekom 
därför med jämna mellanrum ”små festligheter av 
hemkaraktär, då extra förplägnad bjudits och sång 
och musik förekommit”.18 Fritidsverksamheterna 
tillmättes samma vikt som arbetet på anstalten och 
i detta avseende menade man att anstalten bjöd på 
”samma möjligheter som en vanlig familj”.19

Inom det tidiga 1900-talets traditionella al-
koholistvård existerade inget artikulerat eller 
förvetenskapligat orsakstänkande, men det går 
att finna kausala logiker bakom anstaltsvården av 
alkoholmissbrukande män och kvinnor. Även om 
orsakssambandet sällan sattes på pränt, hänger 
de lösningar som erbjöds på anstalterna ihop med 
vissa problembeskrivningar. Här separerades könen 
på ett sätt som aldrig förutsattes i lagen och den 
arbetslinje som präglade anstaltsvården av för-

16. SSA, HA, F I:8, 161, Hälsingborgs nykterhetsnämnds redogö-
relse, 6/7 1954.

17. SSA, HA, F I:9, 185, Margareta Lundeberg till Stockholms kri-
minalpolis, 21/7 1947; SSA, HA, F I:8, 161, Hälsingborgs 
nykterhetsnämnd till Malmöhus Länsstyrelse, 17/7 1954.

18. RA, SoS, SvB, 5 F IVb:1, Haknäs verksamhetsberättelser 
1941–43. Min kursivering.

19. SSA, HA, A Ib:2, Haknäs verksamhetsberättelse 1951. Min 
kursivering.
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modat arbetsskygga och pliktförsummande män 
kompletterades inom anstaltsvården av förmodat 
osedliga kvinnliga alkoholmissbrukare med meto-
der som syftade mot specifikt kvinnlig skötsamhet. 
Anstalterna blev på så sätt stora ”genustvättar” 
där jordbruksarbete och kafferep skulle bidra till 
att lyfta fram könen sådana de borde ta sig ut: 
som arbetsdugliga och ansvarsfulla män respektive 
arbetsdugliga, dygdiga och pyssliga kvinnor.

Dessa normativa dygder utgjorde också ram-
verket för den förhandling mellan de intagna och 
de alkoholistvårdande myndigheterna som var det 
tydligast verksamma vårdinstrumentet. Nykterhets-
nämnden var som huvudsakligen initiativtagande 
organ enväldig i de bedömningar som gjordes inför 
tvångsintagningar (även om Länsstyrelsen fattade 
det formella beslutet), liksom anstaltsledningen 
ensam beslutade om vem som skulle få försöks-
permission eller skrivas ut. De intagna förstod väl 
vilka kvaliteter som efterfrågades och inför poten-
tiella permissioner hävdade de därför att de skulle 
”[t]a upp betor och betala sina skulder”, eller att 
de hoppades ”få arbete som hantlangare hos en 
bekant murare”.20 Arbetsmarknadsläget påverkade 
anstaltsvården på ett synnerligen konkret sätt och 
inför försökspermissioner bedömde anstaltsled-
ningen snarare den intagnes möjligheter till arbete 
än risken för återfall i alkoholmissbruk. Intag-
ningsfrekvensen samvarierade med både konjunk-
turer och säsonger och det hände till och med att 
arbetsgivare ringde till anstalten och bad ”att få 
en alkoholist”.21 Försörjningsansvaret var huvud-
sakligen en manlig angelägenhet och de tvångsin-
tagna männen kunde därför argumentera för sin 
frihet utifrån sitt försörjningsansvar. På samma sätt 
kunde de tvångsvårdade kvinnorna få permission 
om de kunde göra gällande att de skulle återvända 
till ”ett snyggt hem” och ”en ordentlig man”.22 
Att alkoholmissbruket var en underordnad faktor i 
dessa sammanhang visas av att en kvinnlig alkohol-
missbrukare kunde undslippa internering, trots att 
hon hade gjort sig skyldig till fylleriförseelser på sin 

20. RA, SoS, SvB, 5 B IVc:1, Inspektionsrapport över Venngarn, 
13/9 1944; SSA, VA, F II:60, 4267/1783, Daganteckning 
8/4 1943.

21. RA, SoS, SvB, 5 E VIb:8, Protokoll fört vid konferens mellan 
alkoholistanstalternas föreståndareförening, ombud för nykter-
hetsnämnderna och Socialstyrelsen, 14/5 1943.

22. SSA, HA, F I:8, 169, Brev till Göteborgs stads nykterhets-
nämnd, 9/4 1946.

försökspermission, eftersom hon ”genom att arbeta 
kunnat bidra till att försörja sin son”.23

Alkoholistvården präglades fram till början av 
1950-talet av vad som skulle kunna beskrivas som 
en förhållandevis koherent problembeskrivning, 
en problembeskrivning som dessutom gjorde sig 
gällande både på idéplanet (i utredningar, press och 
lagstiftning) och inom den praktiserade vården. 
Alkoholmissbrukaren var enligt denna problembe-
skrivning en karaktärssvag och samhällsonyttig in-
divid, något som förklarade både alkoholmissbru-
ket och den allmänna oordentligheten, lättjan eller 
sedeslösheten. En återuppfostran med arbete och 
disciplinmedel fyllde här flera syften, men helt klart 
är att manlig arbetsförmåga och försörjningsvilja, 
liksom kvinnlig arbetsförmåga och sedlighet, stod i 
centrum för den förhållandevis oreglerade verksam-
het som förmedlades genom nykterhetsnämnder 
och anstaltsledningar. Denna problembeskrivning 
kom dock att utmanas i början av 1950-talet, då 
den av Bratt så förkättrade sjukdomsmodellen åter 
gjorde sig gällande.

En medicinsk alkoholistvård?  
Tvångsvården i mitten av 1900-talet

Ivan Bratt, 1953
Det som förr var omoral, vanart eller 
brott uppfattas numera med förkärlek som 
missanpassning, abnormitet eller sjukdom. 
Tidssamvetet känner sig mera tillfreds med 
överseende än med krav på gottgörelse och 
föredrar behandling framför straff.24

Vad är alkoholism? Hur skiljer sig alkoholismen 
från alkoholmissbruket? Denna fråga diskuterades 
med viss intensitet i mitten av 1900-talet. Grund-
läggande för frågeställningen var huruvida alkohol-
missbruket skulle betraktas som en sjukdom eller 
inte, men också huruvida det främst var orsakerna 
till eller konsekvenserna av alkoholmissbruket som 
skulle hållas för patologiska. Frågan diskuterades i 
offentliga utredningar och fackpress utan att man 
nådde någon allmän överenskommelse om veder-
tagna definitioner. Ledande aktörer var i mitten av 
1950-talet ändå överens om att det var något sjuk-
ligt med alkoholmissbruket, även om de knappast 

23. SSA, HA, F I:9, 185, Göteborgs stads nykterhetsnämnd till 
Haknäs, 28/6 1952.

24. Ivan Bratt, Alkoholism – en sjukdom?, Stockholm 1953, s. 14.
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var överens om vari sjukdomen bestod eller – vilket 
för den praktiserade alkoholistvården var allra 
viktigast – hur sjukdomen skulle behandlas. Avsak-
naden av konkreta medicinska behandlingsmetoder 
gjorde att det som i tidigare forskning har kallats 
för alkoholistvårdens medikalisering i stor utsträck-
ning blev ett projekt som stannade på pappret.25 
Inte desto mindre blev den vårdideologiska debat-
ten om alkoholmissbrukets sjukdomsstatus viktig, 
inte minst eftersom alkoholistvårdens repressiva 
inslag och dåliga vårdresultat hade kunnat försva-
ras med argument som utgick ifrån att alkohol-
missbruk snarare var ett vanartigt beteende än en 
sjukdom – och att alkoholistanstalterna därför inte 
främst var att betrakta som vårdanstalter.

Men nu var det nya tider och i nykterhetsvårds-
lagens förarbeten utlovades en medicinsk alko-
holistvård av ett klientel som i stor utsträckning 
var att betrakta som sjuka. 1955 års nykterhets-

25. Ang. alkoholistvårdens medikalisering, se t.ex. Maria 
Abrahamson, ”Synen på missbruk. 80 år av diagnostisk rund-
gång”, Nordisk sosialt arbeid, 1989:2, s. 42; Pia Rosenqvist 
& Noriko Kurube, ”Dissolving the Swedish Alcohol-Treatment 
System”, i: Harald Klingemann, Jukka-Pekka Takala & Geoffrey 
Hunt (red.), Cure, Care, or Control. Alcoholism Treatment 
in Sixteen Countries, Albany 1992, s. 69; Jenny Björkman, 
Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk 
lagstiftning, Stockholm 2001, s. 227–233; Edman 2004, 
kap. 5. Se även: Caroline Sutton, Swedish Alcohol Discourse. 
Constructions of a Social Problem, Uppsala 1998, kap. 3.

vårdslag skrevs också i en anda som har beskrivits 
som medikaliserad, där begreppet alkoholism fick 
representera sjukliga tillstånd med anknytning 
till alkoholmissbruk – om än utan någon djupare 
orsaksanalys (man menade sig fortfarande sakna de 
forskningsresultat som snart skulle förvandla dessa 
spekulationer till praktiskt användbara sanningar). 
Forskningsresultaten och de medicinska metoderna 
lös dock med sin frånvaro även efter 1955 års 
reform, något som naturligtvis fick konsekvenser 
för den praktiserade tvångsvården. Även om viss 
medicinskt orienterad vård kom att bedrivas på allt 
fler alkoholpolikliniker inom öppenvården (främst 
antabusförskrivning), kan man knappast säga att 
tvångsvården kom att anamma sjukdomskonceptet. 
Inom anstaltsvården betydde 1955 års reform fram-
för allt kraftigt ökade resurser att ta sig an betydligt 
fler alkoholmissbrukare i samband med motbokens 
avskaffande (diagram 1). Men resurstillskottet 
investerades på en anstalt som Venngarn hellre i en 
förnyad arbetsdrift än i medicinska behandlingsme-
toder, och den praktiserade anstaltsvården föränd-
rades inte nämnvärt genom 1950-talets begrepps-
liga medikalisering av alkoholmissbruket.

Behandlingen bredde dock ut sig inom tvångs-
vården under 1950- och 1960-talet. Även om de 
verksamma medicinska metoderna uteblev bidrog 
diskussionerna kring en intensifierad vårdverksam-
het till att förskjuta syftet med tvångsvården. Från 

Diagram 1: Nyintagna på landets alkoholistanstalter, 1917–1981

Källa: Edman 2004, s. 17
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och med 1960-talet kunde man knappast delta i 
socialvårdsdebatten med mindre än att man satte 
vården och behandlingen framför repressionen 
och preventionen, och på anstalterna blev också 
verksamheten mer artikulerat behandlingsinriktad. 
Det handlade delvis om en rent medicinsk behand-
ling, men också om det som kallades psykologisk 
eller social terapi. Den medicinska behandlingen 
tog visserligen inte avstamp i något utbrett orsaks-
tänkande där alkoholmissbruket betraktades som 
en sjukdom eller bedömdes ha medicinska orsaker. 
Inte heller sattes den medicinska behandlingen in 
som någon universalkur med syfte att bota alkohol-
missbruket. Mycket medicinsk behandling inrikta-
des i stället på att komma tillrätta med somatiska 
åkommor som uppstått till följd av alkoholmissbru-
ket. Vissa behandlingsmoment hade också till syfte 
att möjliggöra det egentliga vårdarbetet som då 
bedrevs med andra medel.

Anstaltsvården kretsade nämligen fortfarande 
kring arbetsdriften och i journalerna från Venn-
garn och kvinnoanstalten Brotorp utanför Örebro 
sattes under hela perioden ständiga värderingar 
av de intagnas arbetsförmåga och framför allt 
arbetsvilja på pränt. De intagna argumenterade 
också för sina försökspermissioner utifrån denna 
logik: de ville komma ut i maj, eftersom ”säsongen 
för byggnadsarbetare börjar för fullt i maj”; eller 
till sommaren, ”då sommaren är bästa tiden för 
fotografering”; eller varför inte till vintern om 
man hade ”möjlighet att starta en tillverkning av 
skidbyxor och behöver komma igång med produk-
tionen för skidsäsongen”.26 Försörjningsargumentet 
var fortfarande giltigt och en person som hade 
lyckats skaffa arbete (och hade en gravid hustru) 
fick försökspermission, trots att han hade rymt från 
anstalten och inte återvänt.27 Någon annan ville ha 
försökspermission då hustrun tvingats sluta sin an-
ställning, ”varför hon och övriga familjen behöver 
ha mig hemma nu”.28 Och även om nykterhets-
nämnden fick ständiga vittnesmål om fylleri och 
brott mot permissionsbestämmelserna kunde en 

26. SSA, VA, F II:254, 7465/6435, Daganteckning 14/4 
1956; SSA, VA, F II:245, 8256/6900, Daganteckning 
12/5 1959; SSA, VA, F II:125, 8416/6032, Daganteck-
ning 1/10 1957.

27. SSA, VA, A I:40, Bil. BS 17/1957, Malmö stads nykterhets-
nämnd till Venngarn, 9/7 1957 resp. Venngarnsstyrelsen till 
Socialstyrelsen, 11/7 1957.

28. SSA, VA, F II:125, 8416/6032, Skrivelse till Venngarnsstyrel-
sen, 19/2 1955.

arbetsam klient, som dessutom hjälpte sina föräld-
rar ekonomiskt, stanna länge i frihet.29 Mer sällan 
motiverades de kvinnliga klienternas permissioner 
med deras försörjningsbörda. Nära förbundet med 
familjeargumentet var här i stället en bedömning av 
kvinnornas sexualmoral, en bedömning som inte 
kom på pränt med mindre än att den låg dem i fa-
tet. Dessa bedömningar minskade avsevärt jämfört 
med den närmast obligatoriska sedlighetskontroll 
som rådde under 1940-talet. Men fortfarande 
kunde man i läkarintyg vittna om hur en intagen 
bott på pensionat och där ”mottagit en mängd 
olika manliga personer i berusat skick”, eller hur 
någon förde ”en ambulerande tillvaro mellan olika 
bostäder disponerade av ensamstående herrar”.30

Eftersom försökspermissionen egentligen var 
att betrakta som en villkorlig utskrivning var de 
giltiga argumenten för permission också skälen till 
att slutligen få lämna anstalten. Men ingenstans i 
denna behandlingsera motiverades en utskrivning 
med att någon ”friskförklarades”. Argumenten 
bakom avslutad vård var i stället gamla och välbe-
kanta; att den intagne hade möjlighet att inträda 
i det civila samhället med dess krav på anständigt 
leverne, bostad och arbete (eller ansvar för hem 
och hushåll). Arbete och försörjningsplikt stod 
fortfarande i fokus inom alkoholistvården under 
välfärdsstatens stora reformår, även om problem-
beskrivningen i någon mån hade ändrat karaktär. 
Om arbete tidigare hade förståtts som oartikulerat 
kropps- och själsstärkande (karaktärsdanande), så 
blev det nu allt tydligare att anstalternas arbets-
drift skulle fungera som en alltmer sofistikerad 
arbetsträning med syfte att omskola outbildade 
alkoholmissbrukare till dugliga industriarbetare. 
Anstalternas traditionella jordbruk lades nu ned 
till förmån för en industrialiserad arbetsdrift som 
i möjligaste mån skulle likna det civila arbetslivet, 
och i en utredning från Socialdepartementet såg 
man 1962 helst att arbetsdriften inriktades på att 
”giva maskinvana, öka arbetstakten och så mycket 
som möjligt efterlikna de arbetsförhållanden, som 
råda på den civila arbetsmarknaden”.31 Därtill 
skulle ”rättvisa råda med betalningen, anspråk stäl-

29. SSA, VA, F II:238, 4292, Daganteckning 9/8 1955.

30. ULA, RuA, F II:8/345, Läkarintyg, 9/7 1962; RuA, 
F II:51/937, Gävle nykterhetsnämnd till Brotorp, 13/7 1966.

31. SSA, VA, A I:50, Bil. AÖ 24/1963, Förslag om ny arbetser-
sättning, 14/12 1962.
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las på produktionens kvalitet samt vid ett oavvisligt 
fasthållande vid punktlighet på arbetsplatsen”.32 
Det var i denna och andra utredningar tydligt att 
man inte längre nöjde sig med att hålla de intagna i 
vilket kroppsarbete som helst, för att sedan skriva 
ut dem till de tillfällighetsarbeten de kunde få tag i; 
arbetsmarknadens utseende förändrades i allt snab-
bare takt och om något kunde vara syftet med en 
arbetsdrift på anstalterna, så var det en verksamhet 
som på allvar tog sig an klienternas möjligheter att 
göra sig gällande inom detta nya arbetsliv.

Könsspecifika problembeskrivningar och en 
god arbetsmarknad möjliggjorde påfallande olika 
bedömningar av män och kvinnor ända in på 
1960-talet. Men inom 1960-talets tvångsvård var 
det inte så mycket lata män och osedliga kvinnor 
som skulle fostras till familjeförsörjare respektive 
husmödrar, utan i stället oskolad arbetskraft som 
skulle utbildas till moderna industriarbetare. Även 
om valet av näringsgren – på Venngarn och Brotorp 
betong- respektive textilverkstäder – återspeglade 
en könsspecifik arbetsmarknad, kom kön att spela 
mindre roll i detta industrialiserade vårdprogram. 
Perspektivskiftet sammanfaller med hemmafru-
drömmens död, och även om kvinnorna inte heller 
nu räknades som familjeförsörjare kom både vård-
verksamheten och förhandlingsordningen att mer 
likna männens: en yrkestränande arbetsdrift med 
siktet inställt på ekonomisk självförsörjning.

På en mer övergripande nivå var anstaltsvår-
den sig ändå påtagligt lik efter 1955 års reform. 
Den dominerande verksamheten var en arbetsdrift 
med siktet inställt på att rehabilitera de intagna 
inför ett liv där de kunde försörja sig själva och 
sina närstående. Det var fortfarande brotten mot 
specialindikationerna som stod i centrum för vård-
verksamheten, inte brottet mot generalindikationen 
(alkoholmissbruket). Gamla krav på arbete, bostad 
och anständiga familjeförhållanden kvarstod som 
bedömningskriterier även under denna period, 
och så också svaret på frågan om vem som var en 
botad alkoholmissbrukare. Samtalsordningen hade 
visserligen öppnat för en problembeskrivning där 
alkoholen för en gångs skull hade kunnat komma 
att stå i fokus. Liksom inom det tidiga 1900-talets 
nykterhetsrörelse fanns här inflytelserika aktörer 
som ville beskriva alkoholen som ett sjukdomsalst-
rande gift (alternativt alkoholmissbruket som en 
konsekvens av en patologisk predisposition: alko-
holism) och alkoholmissbrukaren (alkoholisten) 

32.  Ibid.

som en sjukling. Men sådana problembeskrivningar 
lät sig inte förvaltas inom det praktiska vårdarbetet 
med mindre än att tydliga orsaksanalyser och bote-
medel presterades. Detta skedde inte och 1950-ta-
lets och det tidiga 1960-talets tvångsvård liknade 
därför i stor utsträckning den verksamhet som hade 
bedrivits ända sedan 1916. Den stora förändringen 
låg i en industrialisering, närmast en taylorise-
ring, av anstalternas arbetsdrift – allt med siktet 
inställt på att göra industriarbetare av de intagna. 
Men den praktiserade problembeskrivningen och 
-lösningen förutsatte en potentiell arbetsmarknad 
åt de intagna och från slutet av 1960-talet skulle 
därför strukturomvandlingarna på den svenska 
arbetsmarknaden, tillsammans med ett teoretiskt 
perspektivskifte, bidra till att än en gång förskjuta 
anstaltsvårdens problembeskrivning.

En omöjlig problembeskrivning?  
Det ”progressiva” 1970-talet
Perioden från slutet av 1960-talet fram till 1980-ta-
lets början skulle bjuda på ännu en variant av alko-
holmissbrukets problembeskrivning, också denna 
gång utan något påtagligt fokus på alkoholen. Nu 
lanserades den – för ett individualkorrigerande 
åtgärdsprogram som alkoholistvården – svårhan-
terliga tesen att orsakerna till alkoholmissbruket 
var att söka i ett dysfunktionellt samhälle snarare 
än hos individen. Perspektivskiftet skulle bidra till 
att förändra tvångsvården mer på 15 år än vad som 
hade varit fallet de föregående 50 åren.

För den personhistoriskt intresserade skulle 
möjligen socionomen Leif Holgersson kunna göras 
ansvarig för perspektivskiftet. Under alla omstän-
digheter kom 1964 års nykterhetsvårdsutredning, 
där Holgersson fungerade som utredningssekrete-
rare, att formulera ett inflytelserikt orsakssamband 
som storligen upprörde den äldre alkoholistvårdens 
funktionärer.33 Även om ensamutredaren Os-
sian Larnstedt stod som undertecknare, menade 
utredningens kritiker att Holgersson hade haft 
ett olycksaligt inflytande över utredningens resul-
tat. Vad man framför allt upprördes över var att 
nykterhetsvårdsutredningen lanserade ett så kallat 
symtomteoretiskt orsakssamband, enligt vilket 
alkoholmissbruket gjordes till en beroende varia-
bel i problembeskrivningen. Sammanfattningsvis 
framstod alkoholmissbruket i nykterhetsvårdsut-
redningens perspektiv som orsakat av alkoholmiss-

33. SOU 1967:36, Nykterhetsvårdens läge. Del I. Klientel och 
behandlingsresurser.
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brukarens sociala elände i övrigt, snarare än som 
dess orsak. Denna problembeskrivning medförde 
två väsentliga utmaningar för den dittills tillämpade 
tvångsvården: dels borde rimligtvis alkoholmissbru-
karens sociala omgivning utsättas för åtgärder som 
en individualkorrigerande alkoholistvård knappast 
var lämplig att ta sig an, dels kunde man på allvar 
ifrågasätta tvångsåtgärder mot ett beteende som 
bara var att betrakta som ett symtom på samhäl-
leliga systemfel. Tvångsåtgärderna hade aldrig varit 
okontroversiella, men med nykterhetsvårdsutred-
ningens perspektiv blev de öppet repressiva och 
knappast värdiga ett åtgärdsprogram i en modern 
välfärdsstat.

För den mindre personhistoriskt intresserade 
ger nykterhetsvårdsutredningens symtomteoretiska 
perspektiv en tidig vittnesbörd om orsaksmodeller 
som av olika anledningar snabbt spred sig inom det 
sociala arbetet. Här samverkade ett antal faktorer: 
en medikalisering av alkoholmissbruket som hade 
stannat på pappret, men som hade bidragit till att 
utmönstra mer moraliskt orienterade problembe-
skrivningar, en stegvis förändrad arbetsmarknad 
där grava alkoholmissbrukare fick allt större 
anställningssvårigheter (och där arbetsamheten 
därför kom att te sig som en allt mindre attrak-
tiv bedömningsgrund), en växande och röststark 
socionomkår, en allmän samhällsradikalisering och 
en tilltagande kritik av socialdemokratins oförmåga 
att komma tillrätta med vad som betecknades som 
välfärdens restproblem. Samma år som nykterhets-
vårdsutredningens betänkande gick i tryck – 1967 
– utkom också Gunnar och Maj-Britt Inghes Den 
ofärdiga välfärden och Gustav Jonssons avhand-
ling, som i den populära versionen kom att heta 
Det sociala arvet, och även här uppmärksammades 
den ofärdiga välfärdens oförmåga att förbättra lev-
nadsvillkoren för samhällets allra sämst ställda.34 
Under de närmast följande åren kom socialvården 
i allmänhet, och alkoholistvården i synnerhet, att 
stå i fokus för en intensiv debatt om välfärdssta-
tens uppgifter och möjligheter. Åren 1967–1981 
blev därför en turbulent period inom den svenska 
alkoholistvården. Redan 1967 tillsattes socialutred-
ningen, som bland annat hade till uppgift att skrota 
ett antal äldre socialvårdslagar (däribland nykter-
hetsvårdslagen) till förmån för en sammanhållen 
socialvårdslagstiftning. Intensiteten i debatten, 

34. Gunnar Inghe & Maj-Britt Inghe, Den ofärdiga välfärden, Stock-
holm 1967; Gustav Jonsson, Delinquent Boys, Their Parents 
and Grandparents, Köpenhamn 1967; Gustav Jonsson, Det 
sociala arvet, Stockholm 1969.

flitiga regeringsbyten och en svårformulerad uppgift 
gjorde att den nya lagen – socialtjänstlagen – inte 
kunde träda i kraft förrän 1 januari 1982, samti-
digt med den LVM som reglerade tvångsåtgärderna 
inom missbrukarvården. För anstalterna blev detta 
en period av både kris och förnyelse.

För en alkoholistanstalt som Venngarn blev det 
en svår omställning, när man inte längre kunde 
använda sig av de vårdinstrument som man hade 
nyttjat ända sedan 1916. Kritiken mot alkoholist-
vårdens repressiva inslag innebar färre intagna på 
anstalten och snart tvingades man också ompröva 
disciplinmedlen i skuggan av socialvårdsdebatten. 
Arbetsmarknadsläget tillät knappast någon mer 
avancerad arbetsdrift, eftersom denna svårligen 
gick att motivera som arbetsträning för ett klien-
tel utan realistiska anställningsmöjligheter. Den 
medikaliserade problembeskrivningen av alkohol-
missbruket letade sig under 1970-talet också in i 
ett antal reformer som likställde alkoholmissbru-
karen med andra sjuka och som möjliggjorde både 
sjukskrivningar och förtidspensioneringar på grund 
av alkoholmissbruk. Alkoholen var fortfarande en 
underordnad faktor i de problembeskrivningar som 
nu utgick ifrån alkoholmissbruket som ett symtom 
på samhälliga eller psykologiska orsaker:

Vi betraktar alkoholmissbruket som ett 
symptom på att patienten inte klarar av sitt 
liv. För att kunna behandla honom måste vi 
förstå honom – förstå orsakerna till att just 
han har blivit alkoholmissbrukare och förstå 
vilka problem just han har. Alkoholsympto-
met är mindre intressant från behandlings-
synpunkt. Att han missbrukar alkohol och 
att han inte kan leva med sig själv och andra 
vet vi ju redan. Det är ju därför han är på 
Venngarn.35

Inom 1970-talets anstaltsvård ersattes mål- och 
medelbeskrivningar som hade syftat mot könsspe-
cifik skötsamhet med en totalt behandlande institu-
tionsmiljö där den sociala problematiken stod i cen-
trum under dygnets alla timmar. Nu samverkade en 
allmän jämlikhetstanke, sämre arbetsmarknad och 
mer samhällsorienterade förklaringar till att proble-
met förlorade sin könsspecifika karaktär. Örebo-
roanstalten Runnagården blev under 1970-talet en 
anstalt för samvård av män och kvinnor, en av flera 
reformer som syftade till att göra anstaltstillvaron 

35. SSA, VA, A I:68, Bil. 469/1972, Venngarns vårdprogram – 
ett förslag, 18/12 1972. Kursivering i original.
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mer lik livet utanför anstalten. Med orsakerna 
teoretiskt förlagda till ett dysfunktionellt samhälle, 
och utan några större förhoppningar om att kunna 
bidra till könsspecifik arbetsamhet och försörj-
ningsförmåga, blev anstalten mer en resurs för ett 
socialt utslaget klientel än ett korrigeringsinstitut. 
Alkoholmissbruket förstods nu visserligen allt of-
tare som ett symtom på samhällsmisslyckande, men 
i slutänden var man tvungen arbeta med individen 
– en uppgift som kunde te sig nog så vag:

Det finns en rad olika tekniker med olika 
namn, tekniker som innebär att man upp-
märksammar förnimmelser som man får av 
rörelser och koncentrerar sig på att uppleva 
dessa förnimmelser.36

Runnagårdens psykolog är i sin gränslösa oklar-
het inte representativ för det arbete som bedrevs 
på anstalten under 1970-talet. Inte desto mindre 
präglades anstaltsvården under 1970-talet av att 
man saknade den linje i problemformuleringen 
som man hade kunnat luta sig mot under tidigare 
årtionden. Alkoholen hade inte stått i fokus för 
denna problembeskrivning, men väl arbetsamhet, 
försörjningsförmåga och en kvinnlig sedlighet – 
målsättningar som man också hade lämpliga medel 
för. Med problematikens orsaker huvudsakligen 
förlagda till ett dysfunktionellt samhälle fick man 
en vård utan tydliga orsaker till vårdbehovet (då 
anledningen till alkoholmissbruket inte gärna kun-
de sökas hos individen) och utan särdeles specifika 
mål (jämfört med äldre tiders arbete och bostad). 
Det är sålunda inte helt förvånande att även vård-
metoderna kom att te sig något vaga.

Sammanfattande diskussion
Från slutet av 1960-talet försköts den dominerande 
problembeskrivningen inom tvångsvården av alko-
holmissbrukare på några få år från att ha fokuserat 
på alkoholmissbrukarnas arbets- och sexualmoral, 
till ett orsakssamband som sökte förklaringen till 
alkoholmissbruket i ett dysfunktionellt samhälle. 
Inom den äldre alkoholistvården söktes ofta förkla-
ringarna till den tveksamma moralen i individens 
alkoholmissbruk, inom den senare alkoholistvår-
den skulle alkoholmissbruket snarare förklaras än 
förklara. Gemensamt för problembeskrivningarna 
inom 1900-talets tvångsvård är dock att de sällan 
har ställt alkoholmissbruket explicit i fokus för 
verksamheten, oavsett om alkoholmissbruket har 

36 RuÖ, Runnagårdens verksamhetsberättelse 1972.

betraktats som problemets orsak eller konsekvens.
Alkoholistvårdens historia visar sammanfatt-

ningsvis att gravt alkoholmissbruk inte nödvän-
digtvis eller främst måste betraktas som ett pro-
blem som har att göra med individens relation till 
alkoholen. Andra problemformuleringar har gällt 
individens relation till arbetslivet, familjen, sexu-
almoralen, genusordningen eller det kapitalistiska 
tjyvsamhället. Alkoholmissbruk är som socialt 
problem nämligen öppet för de definitioner och 
åtgärder som tongivande aktörer tillskriver det. 
Problemet kan som under 1940- och 50-talet för-
stås som oönskade karaktärsavvikelser och åtgär-
derna kan då ta sikte på att fostra till arbetsamhet, 
sedlighet och allmän ordentlighet. I en sådan alko-
holistvård står individen i fokus, medan preparatet 
spelar en underordnad roll. Alkoholmissbruket kan 
också, som under 1970-talet, förstås som en närapå 
rationell lösning för individen i en ohållbar social 
situation. Även i en sådan alkoholistvård spelar 
preparatet en underordnad roll och individens roll 
är väsentligt annorlunda än i en moraliserande eller 
medikaliserad alkoholistvård.

Alkoholistvård, nykterhetsvård eller missbrukar-
vård är samlande beteckningar på samhällsföreteel-
ser med vida ramar i problemförståelse. Problemet 
har famnats som ett arbetar- och fattigdomspro-
blem, ett familje- och våldsproblem, ett medicinskt 
problem eller ett symtom på samhälleliga pro-
blem. Orsakerna har sökts i individernas karaktär, 
uppfostran, själsliv, ämnesomsättning, arvsmassa, 
socioekonomiska miljö, kön och familjesituation. 
Lösningen har varit arbete, kafferep, mediciner, 
psykoterapi, demokrati, ackordslön, ingen lön, 
samvård eller isoleringsstraff. Alkoholen har varit 
en underordnad faktor i problemformuleringen, 
som låtit sig kopplas – som orsak eller verkan – 
till mer övergripande samhällsfrågor. 1940-talets 
familjepolitik, 1950-talets utvecklingsoptimism 
och vetenskapsvurm och 1970-talets systemkritiska 
proteströrelse återspeglas tydligt inom alkoholist-
vården. Inom den praktiserade alkoholistvården var 
den höggradiga alkoholkonsumtionen därför bara 
en av flera faktorer som sammantaget definierade 
det sociala problem som man skulle lösa.
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Missbruksbehandling ur ett  
genusperspektiv 
Män, kvinnor, klienter och personal  
– kategorier i samspel

Leili Laanemets, fil. dr och lektor i socialt arbete
Malmö högskola

Som titeln antyder avser genus inte bara de 
män och kvinnor som kommer till missbruksvården 
som klienter, patienter, ungdomar eller brukare 
utan genus handlar också om de män och kvinnor 
som arbetar inom vården. Det rör sig om yrkes-
utövare som socionomer, sjuksköterskor, läkare, 
psykologer, behandlingsassistenter och alkohol/
drogterapeuter m.fl. Missbruksvård är på detta 
sätt ett fält där genus är en av flera strukturerande 
mekanismer och på olika vis ordnar samvaron på 
fältet i form av aktiviteter, verksamheter eller be-
teenden som anses lämpliga för män eller kvinnor. 
För brukarna finns specialordnade program som ut-
går från könstillhörighet och personalen lägger upp 
sitt arbete på ett sätt som antas fylla behov som 
manliga och kvinnliga brukare har.  

Kön och missbrukarvård har varit föremål för 
flera studier och har belysts såväl ur ett historiskt 
och nutida perspektiv som med olika metoder och 
teoretiska ansatser. De flesta har fokus på konse-
kvenserna av vårdens utformning för samhället 
och för de vårdade. Det rör sig om enkönad eller 
könsblandad behandling, om personalgruppens 
sammansättning avseende kön i förhållande mål-
gruppen och hur vården på olika vis är normerande 
avseende kön. Det övervägande budskapet är att 
vården reproducerar och förstärker stereotypa 
uppfattningar om manligt och kvinnligt (Palm 
2006, Mattsson 2005, Hilte & Claezon 2005, 
Ericsson 1997 och Schlytter 1999). Det discipline-

rande inslaget är betydande och i en historisk studie 
har missbruksvården, tvångsvården, beskrivits 
som ”genustvätt” (Edman 2004). På detta sätt är 
missbruksvården del i ett samhälleligt könat sam-
manhang, där de som kommer dit redan är selekte-
rade och stämplade av en rad olika välfärdsstatliga 
myndigheter och organisationer. Dessa könade 
strukturer har naturligtvis en stor påverkan på hur 
vården kan utformas på en enskild institution, i ett 
särskilt program eller vad en enskild behandlare 
kan göra. 

Målet med missbruksvård varierar mellan olika 
program och verksamheter. Gemensamt är dock 
förändring i riktning mot ett minskat användande 
av droger (alkohol och andra preparat). Vissa 
program arbetar mot en absolut drogfrihet och 
inkluderar i detta användande av läkemedel såsom 
metadon och buprenorfin, andra bygger sin verk-
samhet just på dessa preparat. Missbruksvård kan 
också bedrivas med varierade grader av frivillighet 
och delaktighet från brukarens sida. Oavsett vilket 
är den normaliserande ambitionen central i miss-
bruksvård, där den enskilde brukaren på olika vis 
ska ges hjälp och stöd att leva ett liv i samhället. 

För att kunna bedriva missbruksvård krävs en 
rad olika arbetsverktyg såsom metoder, tekniker 
och kunskap. Ett verktyg kan vara kön. När det 
gäller exempelvis socialt arbete framhölls vid det 
förra sekelskiftet könande förmågor och kompe-
tenser, där kvinnor ansågs ha större lämplighet att 
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utföra ett vårdande och omhändertagande arbete 
(Jordansson 1998, Platt 1977). Betydelsen av de yr-
kesverksammas könstillhörighet återkommer också 
i dag, i människobehandlande arbete i allmänhet 
och inom missbruksvården. I vissa arbetsmoment 
och verksamheter anses till och med kön vara ab-
solut tongivande såsom i arbetet med våldsutsatta 
kvinnor. Det finns också en diskurs om behovet 
av manliga förebilder till gagn särskilt för pojkar 
(Johansson 2006).

Att arbeta i missbruksvård innebär att utöva 
en rad sysslor, handlingar och aktiviteter där varje 
arbetsplats har sin särskilda och lokala arbetsplats-
kultur. En del i denna kultur handlar om genus. Ar-
betsplatsen kan ses som ett genussystem, där kvin-
norna och männen i personalen i interaktion med 
de kvinnliga och manliga brukarna såväl förhåller 
sig till varandras bilder och iscensättningar av ge-
nus som deltar i ett kontinuerligt genusgörande. 

Män och kvinnor i behandling 
Inom det svenska offentliga institutionella vårdsys-
temet för missbrukare har vården i princip alltid 
varit könsuppdelad. Undantaget var en period 
runt 1970-80 talen då samkönad vård förordades. 
Argumenten härför rörde sig om normalisering, att 
samhället utgörs av både kvinnor och män, till att 
det blev lugnare och mjukare när det också fanns 
kvinnor bland klienterna (Edman 2004; Laanemets 
2002). Idag finns både enkönade och samkönade 
institutioner och behandlingsverksamheter, de 
senare företrädesvis inom ungdomsvården. På dessa 
brukar andelen kvinnor/flickor vara mycket litet i 
förhållande till männen/pojkarna. Vissa institutio-
ner har inrättat enkönade avdelningar och program 
vanligtvis för kvinnor. Inom öppenvården har köns-
separeringen inte slagit igenom lika starkt och det 
finns få särskilda mottagningar och verksamheter 
riktade mot män eller kvinnor. Ett uppmärksammat 
initiativ på sjuttiotalet var Eva-mottagningen som 
tjänade som en inspirationskälla och också visade 
på goda resultat och uppskattning från patientgrup-
pen (SOU 94:28). Under 1990-talet och framåt 
har det startats en rad öppenvårdsverksamheter 
som uttalat vänder sig enbart till kvinnor. Det har 
även startats ännu mer specialiserade verksamheter 
såsom program för heroinmissbrukande kvinnor 
involverade i gatuprostitution och mottagningar för 
lesbiska kvinnor.  

Motiven till att könsseparera vården var att 
kvinnorna/flickorna inte blev synliggjorda utifrån 
sina särskilda livsvillkor, att behandlingen skedde 

på männen/pojkarnas villkor och att det avvikande 
missbrukarlivet utanför institutionen flyttade in på 
institutionen. Ett liv där kvinnorna var underordna-
de männen, betraktades som sexualobjekt och ut-
nyttjades på olika vis (Trulsson 2003). Flera studier 
har uppmärksammat att synliggörandet av kvinnor, 
som klienter och patienter inom vård, tenderar till 
att befästa rollen av en kvinna som är annorlunda 
från andra kvinnor, och som via vårdapparaten 
ska socialiseras in i en mer traditionell kvinnoroll 
(Lander 2003, Laanemets 2002, Holmberg 2000, 
Mulinari 1996). 

Både svensk och internationell forskning har 
visat att kvinnor svarar väl an på den vård de får. 
I SBU rapporten (2001) konstateras att kvinnor 
som genomgått behandling har samma eller bättre 
resultat än män. Författarna kunde emellertid inte 
finna någon avgörande skillnad mellan resultaten 
av behandling på enkönade och blandade insti-
tutioner. Det fanns inte heller något belägg för 
att specifikt utformade kvinnobehandlingar hade 
bättre effekt. Rapportförfattarna konstaterade att 
det fanns för få studier och det saknades instru-
ment för att särskilja könskomponenten från det 
övriga behandlingsupplägget. De hävdar dock att 
kvinnor som genomgår behandling uppvisar en 
bättre prognos än män. Långtidsuppföljningar 
visade att kvinnor i något högre utsträckning än 
män var problemfria åtta år efter behandling (ibid. 
s. 201). Senare studier lyfter dock fram att kön 
inte är ensamt utslagsgivande vad gäller kvarstan-
nande i behandling, fullföljande av behandling eller 
resultat (Greenfield m.fl. 2006). Dock konstateras 
existensen av könsspecifika faktorer men graden av 
individuella variationer är omfattande då personer 
som söker sig till missbruksbehandling är extremt 
heterogen (Neale 2004). 

Flera forskare har uppmärksammat att i kun-
skapsöversikter och annan litteratur rörande 
ungdomsvård, både missbruksvård och annan vård, 
brukar ungdomar vara det samma som pojkar 
(Johansson 2006). Ulmanen och Andersson (2006) 
som gjort en litteraturgenomgång över den svenska 
barnavården ur ett könsperspektiv konstaterar: 
”Flickorna görs till bärare av könet och pojkarna 
förblir den outtalade normen som flickorna ska 
jämföras med” (ibid. s. 72). Andersson (1997) talar 
om att det i vården finns en manlig grammatik, 
där inte bara mannen/pojken är norm utan att det 
också är manliga förhållningssätt och värden som 
dominerar vårdorganisationen. Hon konkluderar 
att det är mot den bakgrunden som man bör se 
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beskrivningarna av flickorna som svårare och job-
bigare. Det ensidiga synliggörandet av flickor/kvin-
nor som kön får inte bara konsekvensen att de blir 
betraktade som svårare utan en annan konsekvens 
blir ett osynliggörande av pojkarna och männen 
med hänsyn till genus. 

Missbrukarvården domineras av manliga klien-
ter. Bland klienter som den 1 nov 2007 fått bistånd 
avseende boende var 77 procent män, cirka 75 pro-
cent av dem som var i heldygnsvård och cirka 70 
procent av dem som hade individuellt behovspröva-
de insatser. Inom tvångsvård för vuxna missbrukare 
var andelen män 70 procent (Socialstyrelsen 2008). 
När det gäller tvångsvård faller gruppen tvångs-
vårdade ut i två delar. Den ena består av äldre män 
som fördelar sig relativt jämnt på alkohol-, nar-
kotika- och blandmissbruk. Den andra utgörs av 
kvinnor yngre än 29 år. I jämförelse med männen i 
denna åldersgrupp är andelen kvinnor närmare 40 
procent. Avseende patienter i läkemedelsassisterad 
behandling var 28 procent kvinnor och 72 procent 
män (Socialstyrelsen 2009).

En studie om genus och tvångsvård
Denna studie är gjord enligt ett uppdrag från Sta-
tens institutionsstyrelse med syftet att beskriva hur 
frågor om kön/genus hanteras på SiS institutioner, 
för vuxna och för ungdomar. Studien exemplifie-
rar hur komplext och sammansatt frågor om kön/
genus är. Det finns inte ett enkelt sätt att en gång 
för alla ”jobba med genusfrågor” och sedan är det 
gjort, då genus finns i allt som görs inom tvångs-
vården och sättet att organisera vården innebär 
ovillkorligen en premiering av olika genusmönster 
(Laanemets & Kristiansen 2008). 

Studien visar att flickor och pojkar bemöttes 
på olika vis inom ungdomsvården. I bemötandet 
av pojkarna fanns en direkthet och rakhet, med 
hårdare konfrontationer. Pojkarna gavs inte tillgång 
till samma variation av beteende- och uttrycksmöj-
ligheter som flickorna. De fick bland annat inte visa 
sin oro och osäkerhet, vara ledsna eller vara ”små”. 
De skulle lära sig att bli stora, starka, ansvarstagan-
de och rationella män utan att visa sina känslor. 
Vården kan därför sägas uppvisa en större en-
sidighet i relation till pojkarna. Bemötandet av 
flickorna var ett annat. Som personal gick man en 
balansgång mellan att söka komma dem nära utan 
att kränka dem. Flickorna betraktades som skörare 
och man ville hindra dem från att misslyckas. Det 
fanns också i högre grad hänvisningar till deras his-
toria, och ett sökande efter emotionella och bakom-

liggande faktorer till deras handlande och beteende. 
Interaktionerna mellan personal och flickorna var 
intensivare, mer dynamiska och rörde sig över fler 
områden. Flickorna tilläts i betydligt högre grad än 
pojkarna att uppvisa variationer avseende uttrycks-
former för känslor och beteenden och fick ett större 
individuellt handlingsutrymme. Det märktes bland 
annat i att toleransen mot flickorna var högre, 
vilket var särskilt tydligt vid regelbrott och påföl-
jande sanktioner. Inom vuxenvården hade genus-
perspektivet en underordnad roll. Ingen av avdel-
ningarna hade som målsättning att vården skulle 
utveckla klienternas syn på kön. Snarare var det så 
att verksamheterna bidrog till att befästa rådande, 
normativa, könsföreställningar och könsstrukturer. 
Detta visade sig bland annat i den typ av aktiviteter 
som männen respektive kvinnorna erbjöds att delta 
i och i arbetsfördelningen mellan kvinnorna och 
männen i personalgrupperna. De behandlingsmeto-
der som användes saknade också könsperspektiv.

Sätten att organisera vården innebär en pre-
miering av olika genusmönster hos klienter och 
personal. Ungdomarna och de vuxna klienterna bar 
med sig könsbundna förväntningar som påverkade 
mötet med behandlarna och utformningen av vår-
den. Trots detta lämnades frågor om genus ”utan-
för” den egentliga behandlingen och ingick istället 
i de ospecificerade och icke-definierade behand-
lingsinslagen. För pojkarnas del innebar det att de 
maskulinitetsideal som de hade med sig in i vård 
inte problematiserades. Istället fanns en överens-
stämmelse mellan det idealet och den maskulinitet 
som premierades i vården, dvs. en maskulinitet som 
betonade fysisk styrka och smidighet.  

Inom vården existerade det en komplementär 
bild av kön. Män och kvinnor ansågs komplettera 
varandra och bildade också i vissa fall varandras 
motsatser. På så sätt främjades både en stereotyp 
bild av manligt och kvinnligt och en förstärkning 
av de traditionella könsrollerna. Det begränsade 
möjligheterna till att på basis av det konkreta be-
handlings- och avdelningsarbetet förstå och reflek-
tera kring genusskapande processer i utformandet 
en lämplig vård för den enskilda klienten, flicka 
som pojke eller kvinna som man. Ovanstående till 
trots fanns exempel där traditionella genusstruktu-
rer och stereotypa bilder av kön utmanades. 

Vad som tydligt framkom i studien var hur per-
sonalens könssammansättning skapade olika villkor 
för kvinnorna och männen i personalgruppen. På 
pojkavdelningar med hög andel män i personalen 
fanns en tydligare informell uppdelning mellan 
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männen och kvinnorna i personalgruppen än vid 
de andra avdelningarna. Kvinnorna hade i högre 
grad hand om sociala, relationella och emotionella 
spörsmål i relation till ungdomarna. Det fanns 
minst en kvinna som under sitt arbetspass var den 
på avdelningen som aktivt tog sig tid och hade 
enskilda vardagliga samtal med samtliga pojkar. En 
typisk situation var följande:

På kvällen arbetade tre män och en kvinna. 
Under passet blev det alltmer tydligt att kvin-
nan successivt pratade på tu man hand med 
samtliga pojkar under en längre eller kortare 
tid. Tydligt var också hur pojkarna sökte sig 
till henne för att fråga om olika saker. När så 
en pojke kom tillbaka från ett besök hos sin 
mamma blev det uppenbart att den kvinn-
liga behandlaren var det ”emotionella och 
sociala” kittet på avdelningen. När pojken, 
efter visitationen, så kom in på avdelningen 
cirklade han runt kvinnan, som vid tillfället 
pratade med en annan pojke. Han såg till att 
de blev ensamma i köket och utväxlade då 
några ord om hur han haft det och fick upp-
muntrande kommentarer från den kvinnliga 
behandlaren. 

Man skulle kunna säga att hon var en ”spindel i 
nätet” och verkade veta hur samtliga pojkar hade 
det både emotionellt, psykiskt och fysiskt. Män-
nen var mer inriktade på praktiska frågor, gjorde 
hushållsarbetet, skjutsade eller gjorde något annat. 
Denna tydliga uppdelning fanns inte alls på flick-
avdelningarna, oavsett personalsammansättning. 
På dessa avdelningar fanns istället ett par män som 
hade en liknande roll. I personalgrupper med en 
hög andel män och en låg andel kvinnor förstärk-
tes således en traditionell könsuppdelning (jfr Ely 
1995). 

Liknande gränsöverskridande processer eller 
brott mot den traditionella genusordningen torde 
vara viktiga att uppmärksamma om målet med 
vården är att undvika att reproducera traditionella 
genusbilder. Det innebär att som behandlare måste 
man reflektera över genus. Gör man inte det fråntar 
man sig möjligheterna att utarbeta adekvata för-
hållningssätt och skapa lämpliga metoder i arbetet 
med klienterna. 
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Bakgrund
Under de senaste decennierna har frågor som rör 
brukarintressen fått ett ökat utrymme på miss-
bruksområdet, liksom överhuvudtaget inom den so-
ciala sektorn. Det finns olika samhälleliga omstän-
digheter som haft betydelse för denna utveck ling. 
En sådan omständighet är välfärdssamhällets pro-
blem att klara sina åtaganden när det till exempel 
gäller sjukvård, utbildning och socialtjänst. Dessa 
problem för välfärdssamhället, som blev markanta 
i Sverige i början av 1990-talet, hade och har såväl 
ekonomiska som ideologiska orsaker. Detta med-
förde att välfärds samhällets kapacitet att på ett 
effektivt sätt producera tjänster ifrågasattes och 
bidrog till att myndigheter, politiker och forskare 
ökade sitt intresse för civil samhället och dess orga-
nisationers förmåga till delaktighet i välfärdsarbetet 
(Lundström & Svedberg, 1998). Välfärdssamhäl-
lets tillkortakommanden var en viktig grogrund 
för den ekonomisering och marknadsorientering 
som växte sig stark i samhället på 1990-talet och 
som också trängde sig in i missbruksvården. Med 
principer från näringslivet skedde förändringar av 
missbruksvårdens organisering och målsättningar, 
vilket bland annat tog sig uttryck i att många kom-
muner införde så kallade beställar-utförarmodeller 
(Blom, 1998; Blomberg, 2004). I enlighet med 
marknadsmässig rationalitet så ska den traditio-
nella klientrollen överges och istället ska brukarna 
betraktas som kunder eller konsumenter (Dahlberg 
& Vedung, 2001). En annan aspekt av välfärds-
samhällets kris är den kritik som har riktats mot 
olika professioner inom välfärden för dess svårighe-

ter att hjälpa människor med olika sociala problem, 
vilket också bidragit till att brukarna och deras or-
ganisationer fått ökad uppmärksamhet (Meeuwisse 
& Sunesson, 1998).

Vad som också haft stor betydelse för att 
brukarfrågor fått ett större utrymme är den kamp 
som olika grupper och organisationer driver för att 
motverka exkludering och diskriminering och för 
att ta tillvara människors rättigheter och intressen 
(Beresford, 2002; Denvall, Heule & Kristiansen, 
2007). På 1960- och 70-talen växte de så kallade 
R-förbunden (RFHL, KRUM, RSMH och ALRO1) 
fram i Sverige. Dessa organisationer ville ge makt åt 
och förbättra villkoren för missbrukare, fångar och 
patienter inom psykiatrin. De spelade en viktig roll 
i den socialpolitiska diskussionen, i synnerhet i slu-
tet av 1960-talet och under 1970-talet2 (Adamson, 
Grip, Modig & Nestius, 2004). Organisationer som 
krävde rättigheter och inflytande för människor 
med olika funktionshinder började också formera 
sig på 1960-talet. I USA uppstod Independent 

1. RFHL (Riksförbundet för hjälp åt Läkemedelsmissbrukare. 
Numera Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsbe-
roende) bildades 1965. KRUM (Riksförbundet för kriminalvår-
dens humanisering) bildades 1966, men upphörde i slutet av 
1970-talet. RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) 
bildades 1967. ALRO (Alkoholproblematikers Riksorganisation) 
bildades 1974.

2. Företrädare för R-förbunden fick stort utrymme när sociala 
frågor diskuterades i tv, radio och tidningar. R-förbunden drev 
tillsammans Pockettidningen R, som under 1970-talet gjorde 
flera uppmärksammade avslöjanden av till exempel mentalvår-
den. En del nummer av Pockettidningen R sålde i över 30 000 
exemplar.
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Living-rörelsen som krävde att funktionshindrade 
skulle ha samma rättigheter till kontroll över sina 
liv som icke-funktionshindrade (Hughes, 2002). 
Independent Living-rörelsen blev en förebild för de 
funktionshindrades kamp för rättigheter i Sverige 
och andra europeiska länder. I Sverige har arbetet 
för funktionshindrades rättigheter varit framgångs-
rikt och haft stor betydelse för LSS-reformen3, 
som ger brukarna stort inflytande över den vård 
de behöver (Rønning, 2007). På 1990-talet, och 
i skuggan av de nedskärningar som skedde inom 
missbruksvården, har det i Sverige växt fram nya 
brukarorganisationer med verksamheter som blivit 
intressanta alternativ eller komplement till offent-
liga verksamheter. Ett exempel är KRIS (Kriminel-
las Revansch i Samhället), som arbetar med kam-
ratstöd för människor som vill bryta sig loss från 
kriminalitet och missbruk4. Ett annat exempel är 
Rainbow Sweden, som blivit en viktig aktör inom 
missbruksvården5.

En tredje omständighet med betydelse för att 
brukarfrågor har fått ett ökat utrymme är den för-
ändrade syn på demokrati och medborgarinflytande 
som växte fram under 1960- och 70-talen. Detta 
grundade sig på en kritik mot att den representativa 
demo kratin har begränsningar då det gäller att ta 
tillvara och ge utrymme för medborgarnas åsikter 
och intressen. I dessa diskussioner har politiker och 
forskare riktat uppmärksam het mot olika aktörer i 
civilsamhället, som till exempel brukarorganisatio-
ner, som en väg att utveckla demokratin (Dahlberg 
& Vedung, 2001; Montin, 2005).

Den fjärde omständigheten som har haft be-
tydelse för att intresset för brukar frågor har ökat 
är kopplat till de strävanden efter kunskaps- och 
metodutveckling inom social tjänsten som inleddes 
på 1990-talet. När Socialstyrelsen 2001 startade 

3. LSS-reformen syftar på Lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS), som innehåller bestämmelser om insatser 
för särskilt stöd och service åt personer med funktionshinder. En 
av dessa insatser är personlig assistans. LSS infördes 1993.

4. KRIS, som bildades 1997, har ett 25-tal lokalavdelningar i 
Sverige och cirka 5000 medlemmar.

5. Rainbow Sweden, som bildades 1996, är en paraplyorga-
nisation för brukar organisa tioner på missbruks området. De 
organisationer som ingår i Rainbow Sweden är bland annat: 
Basta, Convictus, Dianova, Nobba Brass och Nubbe, Hud-
dingelänkarna och Länkarna Johanneshov. Rainbow Sweden är 
även huvudman för Rainbows boendeverksamhet i Stockholm. 
Totalt har Rainbow Swedens medlemsorganisationer cirka 
3000 medlemmar. Inom Rainbow Sweden finns det cirka 400 
platser för rehabilitering av människor med missbruksproblem. 

programmet ”Nationellt stöd till kunskapsutveck-
ling inom socialtjänsten” skulle brukarperspektivet 
utgöra en viktig del i de projekt som beviljades 
medel (Socialstyrelsen, 2003). Inom ramen för 
dessa strävanden att utveckla socialtjänstens verk-
samheter har det på senare år, och ofta med hän-
visning till Sacket et al. (1997), skett en nyansering 
av evidens begreppet och av vad en evidensbaserad 
praktik ska innebära (Oscarsson, 2006; 2009). 
Detta har tydliggjort betydelsen av att ta hänsyn 
till brukarnas behov och erfarenheter för att kunna 
arbeta evidensbaserat till exempel inom missbruks-
vården.

Definitioner av brukare, brukarperspektiv 
och brukarorganisation
Begreppet ”brukare” med innebörden ”användare 
av välfärdstjänster” började slå rot i samhällsdis-
kussionen på 1980-talet. Brukarbegreppet är inte 
enkelt att definiera och avgränsa. Begreppet kan ha 
flera olika betydelser (Dahlberg & Vedung, 2001; 
Socialstyrelsen, 2003). I en betydelse kan i stort 
sett alla medborgare betraktas som brukare genom 
att vi använder olika former av samhällsservice 
(sjukvård, utbildning, kollektivtrafik etc.). Med en 
annan betydelse används brukarbegreppet mer eller 
mindre synonymt med klient begreppet och syftar 
på människor som är föremål för olika insatser från 
socialtjänsten.

Många som använder brukarbegreppet vill med 
det betona att människor som är föremål för olika 
typer av vårdinsatser är, eller ska vara, aktörer och 
delaktiga i utformningen av vården. Det görs därför 
ofta en distinktion mellan brukar begreppet och 
klientbegreppet, som ofta förknippas med en syn 
på människor som passiva mottagare av vård och 
social service (Dahlberg & Vedung, 2001; Social-
styrelsen, 2003). Men begreppet ”brukare” kan, 
liksom alla andra begrepp, också betraktas som en 
social konstruktion som är kopplad till de synsätt 
som råder i samhället. Detta innebär att innebörden 
i begreppet kan variera mellan olika verksamhets-
områden. När det gäller missbruksvården vill jag 
hävda att synen på brukarna fortfarande domineras 
av en syn som lägger större vikt på deras problem, 
än på deras resurser (Kristiansen, 1999; 2005). På 
missbruksområdet kompliceras brukarbegreppet av 
att de människor som vården riktar sig till benämns 
”missbrukare”. De är ofta både brukare av vård 
och av droger. På missbruksområdet kan brukare 
också vara människor som inte får vård av social-
tjänsten eller sjukvården, trots att de befinner sig i 
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svåra livssituationer, men som genom sina kontak-
ter med socialtjänsten och sjukvården ändå måste 
betraktas som brukare (Kristiansen & Svensson, 
2005).

Begreppet ”brukarperspektiv” syftar på att de 
som är verksamma inom till exempel missbruks-
vården tar hänsyn till brukarens specifika behov 
och hur hon eller han upplever sin situation. Nivån 
på sådana hänsynstaganden kan förstås variera 
och behöver inte säga så mycket om vilka möjlig-
heter brukarna har att påverka och kontrollera sin 
situation eller utformningen av vården. I diskussio-
ner om brukar perspektiv förekommer ofta begrep-
pen ”brukarmedverkan” och ”brukarinflytande” 
(Dahlberg & Vedung, 2001; Socialstyrelsen, 2003). 
Dessa begrepp kan användas för att beskriva vilka 
olika uttryck brukarperspektiv kan ta sig i prakti-
ken. Brukarmedverkan syftar enbart på ”… att bru-
karna på något sätt är delaktiga.” (Socialstyrelsen, 
2003, sidan 16). Detta innebär att det på något sätt 
ges utrymme för brukarnas synpunkter, men det 
säger inget om brukarnas synpunkter får en faktisk 
betydelse vid till exempel beslut om olika insatser.

Om brukarperspektiv bygger på brukarinfly-
tande blir det däremot frågan om att brukaren får 
ett reellt inflytande och möjligheter att påverka och 
kontrollera sin situation. Det handlar inte enbart 
om att lyssna till och försöka förstå brukarens 
situation, utan att brukarens erfarenheter betraktas 
som en viktig kunskapskälla vid till exempel beslut 
om hur en behandling ska utformas (Kristiansen, 
Denvall & Heule, 2007). Ett sådant brukarperspek-
tiv åskådliggör också rättighets- och maktfrågor 
och innebär i praktiken att makt måste omfördelas 
mellan social arbetare och brukare och mellan of-
fentliga organisationer och brukar organisationer. 
Denna diskussion om att ge brukarna makt över 
sina liv skulle också kunna beskrivas med hjälp av 
begreppet empowerment, som ofta förekommer i 
diskussioner om brukarperspektiv. Empowerment 
är dock ett komplext och mångtydigt begrepp 
(Askheim, 2007; Askheim & Starrin, 2007; Wright 
Nielsen, 2009). Empowerment kan syfta på mål-
sättningar och metoder, men på teorier. Det ska 
därför inte synonymiseras med brukarperspektiv, 
som syftar på brukarnas erfarenheter som en kun-
skapskälla i vård och behandling.

Begreppet brukarorganisation används ofta som 
en samlingsbeteckning för olika typer av organi-
sationer som företräder brukares rättigheter och 
intressen. Det innebär att begreppet brukarorgani-
sation kan inbegripa vad som också benämns till 

exempel klientorganisationer, handikappföreningar 
och patient föreningar. Många av dessa organi-
sationer har inte som primärt mål att organisera 
och mobilisera brukare, utan vänder sig till de i 
allmänheten som är intresserade av att till exempel 
förbättra situationen för missbrukare eller patienter 
inom psykiatrin. Detta gäller till exempel R-förbun-
den RFHL och RSMH, som bland sina medlemmar 
har många som inte har egna brukarerfarenheter, 
vilket också visar sig i organisationernas styrelser. 
Detta betyder givetvis inte att de inte kan göra ett 
viktigt arbete för de brukare de företräder, men 
det kan vara viktigt att göra en distinktion mellan 
denna typ av brukarorganisationer och de organi-
sationer som styrs av brukare och där egna erfaren-
heter i princip är ett krav för medlemskap. Denna 
sistnämnda typ av organisationer brukar benämnas 
”brukarstyrda organisationer” (se t.ex. Kristiansen, 
2006). De har ofta bildats för att mobilisera mar-
ginaliserade och utsatta människor för att tillsam-
mans kunna förändra och förbättra sina livsvillkor. 
Exempel på brukarstyrda organisationer på miss-
bruksområdet är Rainbow Sweden, KRIS, Svenska 
Brukarföreningen6, AA7, NA8 och Länkrörelsen9.

Brukaren i den svenska missbruksvården
Jag har tidigare nämnt att de organisationer som 
arbetat för de funktionshindrades rätt till inflytande 
och kontroll över sina liv har varit framgångsrika. 
Detta manifesteras i LSS-reformen, som utgår från 
ett brukarperspektiv för vården och omsorgen av 
funktions hindrade. Situationen i missbruksvården 
ser annorlunda ut. Inom både den socialtjänst-
baserade missbruksvården och den statliga tvångs-
vården av missbrukare är brukar perspektivet 
fortfarande outvecklat. Även om det finns undan-

6. Svenska Brukarföreningen bildades 2002 för att ta tillvara 
opiatmissbrukares rättigheter och intressen. Av organisationens 
medlemmar har en stor del metadon- eller subutexbehandling.

7. De första AA-grupperna i Sverige kom igång 1953. AA-rörel-
sen fick ett uppsving i Sverige på 1980-talet då Minnesotamo-
dellen introducerades och snabbt fick ett stort utrymme inom 
missbruksvården (Helmersson Bergmark, 1995). Idag finns 
425 AA-grupper i Sverige.

8. 1987 startade de första NA-grupperna i Sverige. Idag finns ett 
hundratal aktiva NA-grupper i Sverige.

9. Sällskapet Länkarna bildades 1945 i Stockholm. På 1950-ta-
let splittrades organisationen. Idag består länkrörelsen, som 
vänder sig till alkoholmissbrukare, bland annat av De Fria 
Sällskapen Länkarna och Sällskapen Länkarnas Riksförbund 
(Kurube, 1997).
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tag, så präglas en stor del av den offentligt drivna 
missbruksvården betydligt mer av paternalism och 
underlåtenhetsmakt än av ansatser att göra brukar-
na delaktiga i vården. I en text om makt och etik i 
socialt arbete skriver Hans Swärd och Bengt Starrin 
(2006, sidan 254):

”Den ena polen utgörs av ett paternalistiskt 
förhållningssätt där klienterna riskerar att 
utsättas för moraliska pekpinnar och en 
stelbent byråkrati som kan upplevas som 
godtycklig och förnedrande. Den andra po-
len utgörs av en underlåtenhet, en vägran att 
hjälpa och en lågprioritering av insatser för 
klienter som av rättsliga eller moraliska skäl 
borde ha hjälp.”

Innehållet i citatet motsvarar hur många människor 
med missbruksproblem uppfattar den offentliga 
missbruksvården. För några år sedan gjorde Bengt 
Svensson och jag en undersökning som syftade till 
att ta reda på hur aktiva narkotikamissbrukare 
upplevde missbruksvården. En stor majoritet av 
de miss brukare som intervjuades i undersökningen 
kände sig diskriminerade och var resignerade över 
sina möjligheter att få hjälp och många menade 
också att de långa vårdköerna bidrog till att 
förlänga och förvärra deras missbruk (Kristiansen 
& Svensson, 2005). Bilden av en paternalistisk 
missbruksvård som vänder miss brukarna ryg-
gen rimmar illa med de initiativ som tagits av 
regeringen och Socialstyrelsen för att ge stöd åt 
kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten för att 
kunna utveckla en evidensbaserad praktik, vilket 
kräver ett brukar perspektiv. I den senaste statliga 
utredningen om socialtjänsten, ”Evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten – till nytta för bruka-
ren” (SOU 2008:18), skriver regeringens utredare 
Kerstin Wigzell:

”Med evidensbaserad praktik menar vi 
en praktik som är baserad på en samman-
vägning av brukarens erfarenheter, den 
professionelles expertis samt bästa tillgäng-
liga vetenskapliga kunskap.” (SOU 2008:18, 
sidan 10.)

Även om det finns fog för påståendet att brukarper-
spektivet är outvecklat inom den offentligt drivna 
missbruksvården har det på senare år tagits en del 
initiativ på lokal nivå för att ge utrymme åt bru-
karnas erfarenheter och synpunkter. På en del håll 
har det gjorts försök med så kallade brukarutvärde-
ringar och brukar revisioner. I Malmö användes för 

ett par år sedan BIKVA-modellen10 vid en utvärd-
ering av ett härbärge för män (Bylund & Svensson, 
2006). Under våren 2009 har det genomförts en 
brukar revision på en av Statens institutionsstyrel-
ses institutioner för vuxna missbrukare (Bäckman, 
Fältman och Gröhn, 2009).

De ”nya” brukarorganisationerna
Problemen inom den offentligt drivna missbruks-
vården betyder inte att utvecklingen av brukarper-
spektiv inom hela missbruksvården har stått stilla. 
Under de två senaste decennierna har det startats 
flera nya intressanta brukar styrda verksamheter på 
missbruksområdet. De är inte enbart intressanta för 
att de utgör alternativ till den traditionella miss-
bruksvården och exempel på hur brukare kan ha 
inflytande och kontroll över vården. De är också 
intressanta därför att de strävat efter självständig-
het och valt att organisera sig som sociala företag. 
Deras ekonomi bygger mer på intäkter från olika 
uppdrag än på bidrag från myndigheterna. Även 
om vårdavgifter från kommuner är en viktig in-
komstkälla bygger de brukarstyrda organisationer-
na också upp andra verksamheter som ger inkom-
ster, till exempel byggfirmor, städfirmor, flyttfirmor, 
klottersanering och lantbruk. Vad som också är en 
viktig del av de ”nya” brukarstyrda organisatio-
nerna är att de erbjuder alternativa karriärvägar för 
brukarna. De som är intresserade och vill enga-
gera sig i organisationernas utveckling kan ganska 
snabbt få ansvarsfulla positioner i verksamheterna. 
Exempel på organisationer som motsvarar denna 
beskrivning är Basta arbetskooperativ11, Länkarna 
Johanneshov12, Dianova13 och Rainbows boende-

10. BIKVA är en förkortning för ”Brugarinddragelse i kvalitetsvurde-
ring”. Det är en utvärderingsmodell för att involvera brukare i 
utvärderingar av offentliga verksamheter (Krogstrup, 1997).

11. 1994 startade Basta arbetskooperativ. En inspirationskälla till 
verksamheten var det italienska kooperativet San Patrignano. 
Basta arbetskooperativ har en verksamhet i Nykvarn och en i 
Borås (Basta Väst). Basta tillhör Rainbow Sweden.

12 Länkarna Johanneshov bildades 1994 och, i likhet med Basta, 
var grundarna inspirerade av San Patrignano. Länkarna Johan-
neshov har två verksamheter, dels Krinolinen i Stockholm, dels 
Roo Gård i Roslagen. Trots namnet är Länkarna Johanneshov 
inte en del av den traditionella länkrörelsen. Länkarna Johan-
neshov tillhör Rainbow Sweden.

13. Dianova startade sin verksamhet i Sverige 1997. Dianova 
tillhör Rainbow Sweden. Dianova skiljer sig från de andra 
organisationerna i Rainbow Sweden genom att de ingår i ett 
internationellt nätverk med systerorganisationer runt om världen, 
som utgör en viktig del i deras rehabiliteringsarbete. De bru-
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verksamhet i Stockholm14. Genom sina alternativa 
organisations former och arbetssätt kan de ifråga-
sätta traditionella maktförhållanden och rutinise-
rade handlingsmönster inom missbruksvården.

Hur fungerar de ”nya” brukarstyrda organisa-
tionerna i praktiken? Hur ser deras behandlingsre-
sultat ut? Verksamheten på Basta har utvärderats 
av externa forskare vid olika tillfällen (se t.ex. 
Meeuwisse, 2001; Heule, 2002). Utvär deringarna 
har visat att de flesta som kommer till Basta blir 
delaktiga i verksam heten och utvecklas positivt. En 
uppföljningsstudie av de brukare som genomgått 
behandling på Dianova mellan 2002 och 2004 
visade att en stor del av de intervjuade personerna 
avsevärt hade förbättrat sin situation när det gäller 
drogvanor, arbete, försörjning och bostadssituation 
i förhållande till hur deras liv såg ut då de kom till 
Dianova (Fridell, Crabo & Gradowska, 2008)15.

Basta, Länkarna Johanneshov, Dianova och 
Rainbows boendeverksamhet har utvecklat ett 
kvalitetssäkringssystem (RQS – Rainbow Quality 
System), som består av kollegiegranskning, doku-
mentation och utbildning (Kristiansen, 2006). I 
detta avseende skiljer de sig från flera andra bru-
karstyrda organisationer, som ofta brister när det 
gäller dokumentation, uppföljning och utvärdering. 
De företags inspirerade organisations formerna, som 
många brukarstyrda organisationer väljer, är visser-
ligen kreativa, men innebär också risker för insyn 
och demokrati. Att motverka dessa risker, genom 
att till exempel kontinuerligt dokumentera verk-
samheten, eftersträva öppenhet och demokrati samt 
göra regelbundna utvärderingar i samarbete med 
forskare, är en nödvändighet om de brukarstyrda 
verksamheterna ska kunna behålla sin trovärdighet 
även i framtiden.

kare som kommer till Dianova får under sex till tolv månader bo 
på behandlingskollektiv som drivs av Dianova i andra länder. 
Behandlingen avslutas med så kallad utslussning i Sverige. Dia-
novas internationella nätverk omfattar verksamheter i ett tiotal 
andra länder, till exempel Italien, Spanien, Portugal, Belgien, 
Kanada, Uruguay och Chile.

14. Rainbows boendeverksamhet i Stockholm är en del av Rain-
bow Sweden. Verksamheten startade 2003.

15. Totalt hade 72 personer genomgått behandling på Dianova 
mellan 2002–2004. Av dem hade fem avlidit. 24 kunde inte 
spåras. Det innebär att 43 personer kunde intervjuas. Av dem 
var 33 (77 %) drogfria vid intervjutillfället. Tio personer (23 
%) var aktiva missbrukare vid intervjun. 23 (53 %) hade varit 
drogfria mer än sex månader. 21 personer (49 %) hade varit 
drogfria i ett år. Elva personer (26 %) hade varit drogfria i två 
år eller längre (Fridell, Crabo & Gradowska, 2008).

Utveckling av brukarperspektivet  
– utmaningar för missbruksvården och  
för forskningen

Om brukarperspektivet ska få en verklig 
betydelse måste det omfatta alla delar av den 
behandling eller vård som brukarna deltar i (Be-
resford, 2002). För missbruks vården och forsk-
ningen innebär detta att de tillsammans med 
brukarna måste skapa förutsättningar och metoder 
för brukarmedverkan i allt från utredningar och 
olika delar av behand lingarna till uppföljning och 
utvärdering. Även om det finns många kunskaper 
och erfarenheter från till exempel LSS-sektorn, så 
måste brukarperspektivet inom missbruksvården 
byggas upp utifrån sina egna förutsättningar. Detta 
borde motivera forskningen till en rad olika typer 
av studier – alltifrån kartläggningar av förekomsten 
av verksamheter som arbetar med brukarperspektiv 
och brukarstyrda organisationer till att undersöka 
hur olika metoder för att involvera brukarna i 
vården fungerar. En annan viktig uppgift för forsk-
ningen är att studera de brukarstyrda organisatio-
nerna och deras rehabiliteringsarbete. Hur förhåller 
sig de brukarstyrda organisationerna till de krav 
på dokumentation och kvalitetssäkring som ställs 
från olika uppdragsgivare? Vad innebär det att vara 
brukare i en brukarstyrd organisation?

En utveckling av brukarperspektivet är av-
görande för att missbruksvården ska kunna bli 
kunskapsbaserad och närma sig vad som kan kallas 
en evidens baserad praktik (SOU 2008:18). Detta 
påstående har stöd både i forskning och genom 
dokumenterade erfarenheter. Effektiviteten i vården 
förbättras om brukarnas makt och inflytande ökar 
(Hasenfeld, 1992). De brukarstyrda organisa-
tionerna visar att när brukarna får makt och 
kontroll över behandlingsprocessen, så ökar deras 
motivation, engagemang och delaktighet, vilket är 
en viktig förutsättning för välfungerande verksam-
heterna i missbruksvården. Mot bakgrund av detta 
kan det te sig märkligt att brukarperspektivet inom 
den offentligt drivna missbruksvården fortfarande 
är så pass outvecklat som det är. En förklaring 
kan vara att hindren inte primärt handlar om 
bristande ekonomiska resurser, otydliga riktlinjer 
och bristande kunskaper, utan att hindren finns i 
de föreställningar om missbruk och missbrukare 
som dominerar i samhället. Dessa föreställningar 
individualiserar missbrukets orsaker och betonar 
missbrukarnas brister, problem och tillkortakom-
mande (Kristiansen, 1999; 2005). Detta är en viktig 
grund för den kategorisering, som möjliggör att 
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missbrukare kan behandlas på ett sätt som knap-
past är tänkbart för andra etablerade och accepte-
rade grupper i samhället. Att problematisera och 
medvetandegöra konsekvenserna av denna katego-
risering är kanske den största utmaningen för att 
brukarperspektivet, och därmed kunskaps basen, i 
missbruksvården ska kunna utvecklas.
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Skilda världar?
Missbruksbehandling ur ett  
relations- och nätverksperspektiv

Anette Skårner, fil. dr, universitetslektor
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Inledning
”Det är väl bra att vara drogfri, men sen 
måste man ju hitta något annat, och jag hit-
tar fan aldrig något annat. Det blir en jävla 
tristess bara.”

Orden är Gerts, en 40-årig man som efter 
många års amfetaminmissbruk och misslyckade 
uppbrottsförsök återigen söker efter fotfäste i ett 
”van ligt”, drogfritt liv. Jag tror han uttrycker vad 
även många andra upplever, nämligen att det drog-
fria livet måste få en egen mening och ett eget inne-
håll som går utöver det faktum att det är drogfritt.

Den här framställningen handlar om vilken 
betydelse de sociala relatio nerna inom ett socialt 
nätverk har för personer med missbruksproblem 
och för deras väg ut ur missbruket. Presentationen 
tar avstamp i två kvalitativa studier som består 
av intervjuer med personer som har eller har haft 
ett narkotikamissbruk samt med nyckelpersoner i 
deras informella och profes sionella sociala nät-
verk.1 Med studiernas resultat som grund kommer 
jag också att försöka formulera några principiella 
utgångspunkter för hur ett nät verksperspektiv 
kan utgöra inslag i behandlingsarbetet inom 
missbruksvår den och vilken betydelse den profes-
sionella hjälprelationen har i detta sammanhang.

Min utgångspunkt är att såväl användandet av 

1. Studierna finns avrapporterade i min doktorsavhandling, Skilda 
världar? En studie av nar kotikamissbrukares sociala rela tioner 
och sociala nätverk och i en forskningsrapport ”Det är dom här 
jag har och inte har” Om LVM-vårda de narkotikamissbrukares 
so ciala nätverk. (se referenslistan).

droger som uppbrottet ur missbruk sker i och kan 
förstås utifrån en specifik social kontext. Åtmins-
tone ett mer om fattande missbruk berör individens 
totala livssituation och även de människor som 
finns i hennes närhet. Vägen ut ur missbruk inne-
bär inte bara ett bortval av drogen, utan är i varje 
fall på lång sikt ett val mellan olika sociala världar 
(Svensson 2007). Ett antal studier har visat att 
ett mer definitivt uppbrott kräver dels att indivi-
den bryter alla sociala och psykologiska band till 
missbruksvärlden, dels att hon utvecklar nya eller 
återupprättar gamla sociala band utanför denna 
värld, likaså de identiteter som är grundade i dem. 
En förutsättning är att ”the non addict others” 
(Biernacki, 1986) i ”det vanliga livet” accepterar 
och bekräf tar den före detta missbrukaren i hans 
eller hennes nya drogfria identitet. Sker inte denna 
omstrukturering av det sociala livet är risken bety-
dande att individen fastnar i en torftig och ensam 
marginaltillvaro som så småningom leder till en 
återgång till det tidigare livet (se även t.ex. Faupel 
1991, Kristiansen 1999, Blomqvist 2002).

Socialt nätverk
Låt oss emellertid börja med begreppet ”socialt 
nätverk”. Begreppet hjälper oss att förstå en helhet, 
ett relationellt system, av interaktioner. Det är alltså 
själva mönstret av relationer som utgör nätverket 
(Wellman 1981). Det subjektivt be tydelsefulla 
sociala nätverket runt en viss individ konstrueras 
genom ett urval av personer ur de sociala världar 
som hon har anknytning till. 
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”Ett personligt nätverk är en uppsättning re-
lationer, genom vilken individen upprätthål-
ler sin sociala identitet och erhåller emotio-
nellt stöd, materiell hjälp och olika tjänster, 
information och nya sociala kontakter” 
(Marsella & Snyder 1981, s. 156).

Definitionen lyfter fram två viktiga aspekter av 
nätverkets psykosociala bety delse, dels att män-
niskans sociala identitet formas av de närvarande 
relationerna, dels relationernas konkreta funktion, 
gemenskap, stöd och utvecklandet av nya sociala 
relationer. 

Gemenskap, stöd och utvecklandet av nya 
sociala band
Den kanske mest grundläggande funktion som det 
sociala nätverket förväntas fylla i människors liv är 
att tillgodose vårt behov av tillhörighet och gemen-
skap (Vaux 1988). Det är ett uttunnat och instabilt 
socialt nätverk som synliggörs i mitt empiriska ma-
terial. Endast ett fåtal har ett någorlunda stort och 
differentierat nätverk. Många saknar egen familj, 
nästan ingen har arbetskamrater och släkt kretsen 
är reducerad och distanserad av separationer och 
konflikter. Involve ringen i missbrukets sociala 
sammanhang har minskat kontakten med drogfria 
vänner. I nätverken finns inte sällan betydelsefulla 
vänner och anhöriga som själva använder droger. 
För vissa är nätverket framförallt centrerat till den 
när maste familje- och släktkretsen medan andra 
tvärtom i det närmaste saknar sådan anknytning. 
För andra är det umgänget i vänkretsen som står 
i centrum, men det finns även de som har ytterst 
torftiga, närmast ödsliga nätverk och som i stort 
sett saknar emotionellt nära och kontinuerliga soci-
ala band. Inte heller den vidare kretsen av vardags-
kontakter och umgängesrelationer består särskilt 
ofta av många människor. Alternativt finns dessa 
inom ramen för samvaron i missbruks världen.

Det socialt tillskrivna nätverket, dvs. familje- 
och släktband, förknippas generellt med stabilitet, 
kontinuitet och kanske också med solidaritet. Jag 
har identiferat två motsatta mönster som båda kan 
vara representerade inom ett och samma nätverk: 

Jag håller inte någon kontakt med släkten, 
för jag är svarta fåret, och dom håller abso-
lut ingen kontakt med mej. Och dom jag har 
tyckt bäst om i släkten är ju döda. (Bosse)

Trots att jag har missbrukat så mycket så har 
jag mamma och pappa bakom mej. För jag 
är deras lille pojk, om man säger så. (Krister)

Å ena sidan kan urskiljas ett mönster av acku-
mulerad splittring orsakad av konflikter, död, 
skilsmässor och andra separationer i nätverket, 
ofta i flera generationer, där historiska skeenden 
och andra människors val visar sig ha ett starkt 
inflytande på nätverkets uppbyggnad idag. Många 
socialt tillskrivna nätverkspersoner, även bland de 
närmaste biologiska anförvanterna, framstår som 
socialt och ibland även emotionellt perifera. Å 
andra sidan förekommer täta kluster uppbyggda 
av synnerligen starka band präglade av inbördes 
sammanhåll ning, närhet och intensivt umgänge. De 
sociala band som kontinuerligt existerat över tid 
överlever de påfrestningar på relationen som följer 
av missbruket och spelar ofta en central roll oavsett 
vilken missbrukssituation som råder. Däremot kan 
omständigheterna runt missbruket bidra till att för-
svaga redan svaga band. Liknande familjemönster 
som ursprungsfamiljens med separationer och nya 
fa miljekonstellationer kan ofta iakttas även i det 
egna vuxna livet. Relationen till partner och barn 
är utomordentligt betydelsefull, men långt ifrån 
okomplicerad för mina informanter, särskilt inte så 
länge drogerna finns med i bilden. 

Det valda sociala nätverket speglar en förän-
derlig levnadskontext. Avgörande för sammansätt-
ningen vid en viss tidpunkt är hur brett spektrum 
av sociala sam manhang en person har tillgång till 
och hur de sociala banden vidmakthålls över tid. 
Det stora flertalet av mina informanter står utanför 
arbetslivet. Arbetskam rater är därför inte represen-
terade i nätverket mer än för ett fåtal. Det är inte 
många som ser sina grannar som en social resurs 
och det finns de som saknar ett fast boende över-
huvudtaget. Den valda delen av nätverket består 
därför framförallt av vänner. Vänkretsen omfattar 
en bred uppsättning av sociala band, allt från ytliga 
umgängesbekanta till intima och förtroliga vän-
skapsrelationer. Vännerna rekryteras från de olika 
sociala arenor som man har tillträde till. Intres sen, 
kompetenser och sociala identiteter kopplade till 
exempelvis föräldraskap, etnisk tillhörighet och 
fritid fungerar som inträdesbiljett. Ju mer av ”icke-
rela tion” till samhället individen har, desto mer 
inskränks valmöjligheten. Använ dandet av droger 
fungerar å andra sidan som inträdesbiljett till miss-
brukets soci ala sammanhang. Vänkretsens upp-
byggnad är på så sätt ett mått på social integ ration. 
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I mitt material avspeglas vägen in i och vägen ut ur 
missbruk tydligt just i vänkretsens sammansättning. 
Så här berättar Patrik, 25 år om hur vänkretsen 
förändras i takt med ett accelererande amfetamin-
missbruk:

”Det är mest flygande bekanta. Man umgås 
ett tag, kör ett race ihop ...
… men jag har ett par som jag kan räkna 
som vänner, som jag kan lita på, med dom är 
det inte bara drogerna …
… jag har kastat bort alla kompisar som inte 
höll på. Det finns en enda som jag försöker 
hålla kontakten med. Jag träffar aldrig män-
niskan, men han är rätt viktig ändå. Han 
är nog min enda kontakt med yttervärlden. 
Jag tänker på honom och försöker hålla fast 
honom, det känns bra att han finns på nåt 
sätt…”
 

Nätverket runt en viss person utgör inte bara en 
unik konstellation av sociala relationer. De ingå-
ende nätverksrelationerna representerar även en 
särskild kom bination av sociala världar (Shibutani 
1955). Av särskilt intresse är tillhörigheten till 
missbruksvärlden i förhållande till mer konven-
tionella världar, vilka jag med ett sammanfattande 
begrepp kallat för det vanliga livet. Vilken gemen-
skap olika sociala världar erbjuder är en funktion 
av det sociala nätverkets egenskaper och regleras 
av förekomsten av olika sociala band och styrkan i 
dessa. Social tillhö righet och utanförskap kan i hög 
grad relateras till ett ”tvåvärlds-problem”, där man 
utvecklat olika sätt att förhålla sig till de motsatta 
sociala värl dar som representeras i nätverket. Ett 
mönster är ett påfrestande dubbelliv som präglas av 
en dubbel hemhörighet i missbruksvärlden och det 
vanliga livet. Det är ett liv som kännetecknas av en 
ständig och konfliktfylld omställning mellan olika 
livsstilar och sociala gemenskaper. I den vanliga 
världen finns emotionellt betydelsefulla relationer 
till närstående som bidrar till att man inte försvin-
ner helt in i missbruksvärlden. Engagemanget i 
det vanliga livet innebär emellertid även problem 
i form av interpersonella konfrontationer, lojali-
tetskonflikter och mora liska dilemman, och den 
drogfria gemenskap som finns tillgänglig erbjuder 
inte ett fullt ut tillräckligt alternativ. Ytterligare en 
komplikation är när det finns be tydelsefulla när-
stående, som partner eller nära vänner, som själva 
använder dro ger och på så sätt utgör en länk till 
och förstärker tillhörigheten till missbruks världen.

Den konfliktfyllda livssituationen i form av 

energikrävande anpassningsförsök ställer indivi-
den inför ett möjligt val, nämligen att välja en av 
världarna. Hur världarna representeras i det sociala 
nätverket inverkar på vilken värld man så småning-
om väljer. Att välja bort missbruksvärlden blir för-
stås mycket svårare om man samtidigt måste välja 
bort signifikanta, emotionellt betydelsefulla nät-
verkspersoner. En konsekvens av att missbruket och 
det konventionella livet föregår i olika relationella 
sfärer är således antingen en social, kulturell och 
psy kologisk kluvenheten eller ett socialt och exis-
tentiellt främlingskap och utanför skap i förhållande 
till vad som brukar kallas för ett vanligt liv. Ett 
entydigt val av det vanliga livet innebär för många 
informanter att man tvingas välja bort emo tionellt 
och socialt betydelsefulla relationer och/eller välja 
social isolering. En tendens är att nätverket utökas 
under missbruksperioder och reduceras under drog-
fria perioder. Det kan ta mycket lång tid att bygga 
upp ett socialt nätverk utanför missbruksvärlden 
för den som varit djupt involverad i densamma.

En annan central funktion hos ett socialt nät-
verk är att erbjuda emotionellt och instrumentellt 
stöd både när det gäller vardagliga bekymmer och 
i krissituationer. Resultaten i denna undersökning 
bekräftar den tidigare forskning som visar att själva 
existensen av ett socialt nätverk inte automatiskt 
innebär stöd (Vaux 1988). Jag har aldrig tänkt så, 
vadå stöd? Man får väl frakta sig själv… är Gerts 
spontana, närmast förvånade kommentar när 
frågan om socialt stöd kommer upp i intervjun. 
De flesta har inte särskilt många att vända sig till 
när de behöver det, och det stöd de får är ett stöd 
med många reservationer. De redan små nätverken 
in nehåller än färre stödjande länkar skulle man 
kunna säga. De viktigaste källorna till stöd i det 
informella nätverket är ursprungsfamiljen och den 
närmaste vänkretsen. Det är förvånansvärt få som 
berättar om stöd från sin partner. Det emotionella 
klimatet i nätverksrelationerna påverkar hela 
stödprocessen – vad som efterfrågas, erbjuds och 
accepteras. 

Informanternas nätverk innehåller många skuld-
tyngda, konfliktfyllda och ambivalenta relationer, 
vilket kan resultera i att stödet uteblir eller blandas 
med diskvalificerande kritik.

 Mamma orkar nog inte mer. Hon säger inte 
så, men det känns så. Det är nära gränsen 
nu, men det har varit nära i sju år. Det är 
knepigt, man känner att det är nära, men 
inte hur nära. (Viktor)



69anette skårner

 En önskan om att undvika underläge eller bero-
ende och en strävan efter att hålla fasaden uppe för 
att undvika social kontroll kan utgöra en anledning 
för informanterna att avstå från att vända sig till 
vissa personer i sitt nätverk. Ensamhet och en utsatt 
livssituation kan emellertid tvinga fram att man 
söker stöd i relationer som man egentligen inte vill 
använda på detta sätt. Med begränsade sociala 
möjligheter är man helt enkelt hänvisad till de män-
niskor som finns tillgängliga, även om relationen 
är konfliktfylld och mottagandet av stöd är förenat 
med psykologiska kostnader som negativt beroende 
och sänkt självkänsla. 

Även om de närstående i vissa fall förser de 
intervjuade med, ibland omfattande, praktisk hjälp 
i vardagen, förefaller de informella nätverken säl-
lan ha kapacitet för att hjälpa informanterna att 
komma i besittning av viktiga grundresurser som 
t.ex. bostad och sysselsättning. Frånvaron av ett 
mer utvecklat vardagligt kontaktnätverk utanför 
missbruksvärlden reducerar här ytterligare nätver-
kets kapacitet i detta avseende. Granovetter (1973) 
talar om ”the strength of weak ties” och menar att 
svaga sociala band fungerar som viktiga informa-
tionskanaler ut i samhällslivet och på så sätt också 
utgör en länk till resurser av det slag som många 
saknar. Flertalet är för sådan hjälp hänvisade till 
det professionella nätverket, vilket sällan upplevs 
ha förutsättningar att tillföra det man önskar.

En dimension i vilket stöd som utvecklas i 
nätverket är informanternas benägenhet att begära 
hjälp. Stödforskningen visar hur personlighetsfak-
torer och tidigare erfarenheter påverkar hur villiga 
människor är att anförtro sig åt andra människor 
och hur man accepterar och värderar det stöd som 
erbjuds (Vaux 1988). Ett genomgående tema i mina 
intervjuer är en pessimistisk grundhållning och lågt 
ställda förväntningar, ibland förefaller man när-
mast resignerad inför möjligheterna att alls erhålla 
något stöd från sitt sociala nätverk. Tolsdorf (1976) 
använder begreppet ”negativ nätverksorientering” 
för att beskriva sådana föreställningar om att det 
sociala nätverket inte utgör en resurs.

I takt med att individen utvecklas eller den om-
givande situationen förändras och ställer nya krav 
förändras även behovet av stöd och gemenskap 
från nätverket. Detta innebär att nätverksfunktio-
nerna måste utvecklas för att motsvara den nya 
livssituationen. Kan de nya behoven inte tillfreds-
ställas inom ramen för den befintliga nätverkska-
paciteten måste ”skapandet av nya sociala band” 
aktiveras. Denna funktion kan ses som en slags 

metafunktion som förser individen med nya källor 
till stöd och gemenskap, utifrån vilka behov som 
finns i situationen och individens önskan att för-
ändra och utveckla sitt nätverk. Att döma av mina 
informanters berättelser råder det knappast någon 
tvekan om att ett nytt och drogfritt liv förutsätter – 
åtminstone på sikt – att fler och nya människor tar 
plats i nätverken, men resultaten visar också att det 
finns olika sätt att se på sina sociala möjligheter: 

Jag är ju hemma hela dagarna och man lär ju 
inte känna folk på gatan. Hade jag bara ett 
jobb eller en fritidsaktivitet eller nåt, så hade 
jag nog träffat nån. Jag har ju inte svårt att 
få kontakt med folk eller så. (Charlotte)

Jag har varit ensam och utanför i hela mitt 
liv. Jag vill ha normala relationer, men det 
vill sig inte. Jag är nog speciell, det verkar 
inte som det finns nån som har nåt större 
intresse för mej. (Pedro) 

Sammanfattningsvis skulle man kanske kunna säga 
att de grundläggande nätverksfunktioner som dis-
kuterats i denna framställning verkar fungera efter 
principen ”mycket skall ha mer”. Ju mer nätverket 
redan har av kapacitet, desto mer har individen 
möjlighet att få det hon önskar och behöver. Och 
tvärtom: den som redan saknar gemenskap, stöd 
och länkar ut i världen riskerar också att förbli 
ensam i sin situation. 

Att sluta missbruka och att vidmakthålla 
drogfriheten över tid
Vägen ut ur missbruk är ofta en lång och komplice-
rad process, där det sociala nätverkets roll i föränd-
ringsprocessen kan se olika ut i olika faser:

Det sociala nätverket utövar ett inflytande på 
motivationen för förändring. Till missbrukslivets 
avigsidor hör negativa relationella konsekvenser 
genom att den som missbrukar riskerar att förlora 
eller att skada människor som står honom eller 
henne nära. En sådan erfarenhet kan få en diffus 
önskan om ett annat liv att övergå i ett medvetet 
initiativ till uppbrott. En förutsättning är dock 
att individen upplever att en alternativ tillvaro är 
möjlig för henne – i annat fall kan konsekvenserna 
bli de motsatta: uppgivenhet och intensifierad 
droganvändning. Nätverket kan ge impulser och 
mobilisera energi till förändring genom att visa på 
alternativa sätt att handla och leva. Nya och mer 
attraktiva valmöjligheter kan komma inom räckhåll 
genom att nya drogfria relationer utvecklas. Resul-
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taten pekar på hur särskilt relationen till barnen är 
ett viktigt incitament till förändring.

Nätverket kan stödja genomförandet av föränd-
ringen genom att utgöra en källa till gemenskap 
och stöd för att tackla de problem och kriser som 
förknippas med uppbrottet och på så sätt under-
lätta för individen att riva broarna till missbruks-
världen. En viktig iakttagelse är att de nätverksfak-
torer som stödjer genomförandet av förändringen 
inte nödvändigtvis behöver vara desamma som de 
som gynnar motivationen. Exempelvis kan barnen 
både utgöra en drivkraft till uppbrott och ge ny 
mening och innehåll i livet, men de kan knappast ge 
stöd och hjälp i den nya livssituationen. Studierna 
klargör att det sociala utgångsläget vid tiden för 
ett uppbrott i allra högsta grad kan variera mel-
lan olika individer. Vissa är involverade i världar 
utanför missbruksvärlden, där det finns människor 
som kan hjälpa dem över den första tidens drog-
frihet. Dessa relationer gör i sig livet meningsfullt 
och värt att kämpa för. Andra startar från något 
som närmast framstår som ett socialt vakuum, och 
utgångsläget kan då närmast beskrivas som ”noll är 
i alla fall bättre än minus”.

Det sociala nätverket spelar slutligen en central 
roll för att förändringen skall vidmakthållas över 
tid, det vill säga för att stabilisera och vidareutveck-
la den nya livssituationen. En stabil drogfrihet förut-
sätter oftast en omstrukturering av både vardagsli-
vet och identiteten. Uppbrottssituationen är i många 
fall en omvälvande erfarenhet som medför ångest, 
osäkerhet och en ensam tillvaro i marginalen av det 
vanliga samhället. Det finns en betydande risk för 
att det så småningom skall upplevas som en åter-
vändsgränd. Ett tag orkar man kanske stålsätta sig 
och avskärma sig och ”gå på knogarna” som någon 
uttryckte det. För att drogfriheten skall bli varaktig 
krävs emellertid tillträde till och en känsla av hem-
hörighet i den vanliga världens gemenskaper och 
därigenom möjlighet att utveckla alternativa sociala 
identiteter. För att åstadkomma detta krävs oftast 
nätverksresurser utöver nära och förtroliga länkar 
som ger stöd och gemenskap, nämligen sådana som 
även kan utgöra en länk till nya sociala gemenska-
per. Den lärdom som vi kan dra av de personer i 
undersökningen som varit drogfria en tid är just att 
de inom en relativt kort tidsperiod lyckats etablera 
och konsolidera ett socialt liv som de absolut inte 
vill äventyra. Gemenskapen och de starka och en-
tydiga normerna mot narkotika i nätverket backar 
upp och stärker den egna intentionen att bygga upp 
och konsolidera en socialt integrerad tillvaro.

Graden av involvering i missbruksvärlden i 
förhållande till engagemang i de sociala världar 
som tillhör ett konventionellt liv – och hur denna 
involvering utvecklas över tid – utgör alltså ett 
grundfundament för hur processen ut ur missbruk 
utvecklas. Att leva i dubbla sociala världar inne-
bär stora påfrestningar och stjäl energi, men i det 
världsöverskridande ligger också en förändrings-
potential. Ju mer innestängd i missbruksvärlden 
individen är och ju färre sociala hörnstenar i en 
vanlig tillvaro hon har, desto mer krymper hand-
lingsutrymmet för förändring och kanske ändå 
mer grundläggande – realistiska föreställningar om 
möjliga alternativ till det nuvarande livet förmedlas 
inte genom de sociala banden. 

Frågan som infinner sig är: Var köper man 
inträdesbiljetten till ett konventionellt socialt liv? 
Många tror sig nämligen inte ha särskilt mycket 
hjälp av sina redan existerande nätverksrelationer 
för att utveckla och förnya sitt nätverk – åtmins-
tone inte i riktning mot det konventionella livets 
sammanhang. För många handlar det om att söka 
sig ut mot mer eller mindre okända sociala världar, 
utan någon som guidar och med den stigmatiserade 
identiteten som missbrukare bär med sig i bagaget. 
En annan fråga är vilken roll spelar de professio-
nella hjälparna?

Behandlaren i nätverket och nätverket i 
behandlingen
Den professionella hjälprelationen erbjuder en 
samspelsarena för klienten att utveckla sin motiva-
tion och sin förmåga att knyta och vidmakthålla 
sociala band. I samspel med hjälparen kan klienten 
göra nya och konstruktiva relationella erfarenheter. 
En insikt i hur man fungerar i mänskligt samspel är 
en tillgång för den som vill utveckla sitt sociala liv.  
Berättelser jag tagit del av vittnar om både lust och 
beredskap att förstå sig själv och sina relationer, 
tyvärr är det så att det med insikt inte automatisk 
följer en förmåga att omsätta denna i aktiv och 
framåtsyftande handling. Här kan professionell 
hjälp spela en avgörande roll för att föra föränd-
ringsprocessen framåt.

En grundläggande förutsättning för en sådan 
konstruktiv och utvecklande professionell hjälp är 
att den bärs upp av ett fruktbart mellanmänskligt 
samspel. Senare tids psykoterapiforskning visar att 
den terapeutiska alliansen har större betydelse för 
ett positivt behandlingsresultat än vilken speci-
fik metod som används i en specifik behandling 
(Hubble et al. 1999, Wampold 2001). Att den 
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personliga relationen till behandlaren är av stor 
betydelse har också konstaterats i flera brukarun-
dersökningar där klienterna själva tillfrågats om 
vad som fungerar (se t.ex. Storbjörk 2007, Denhov 
2007).

Nätverksansatsen klargör emellertid att behand-
ling knappast kan bli mer än en begränsad del i 
människors liv, även om kontakten kan bli både 
intensiv och betydelsefull. I ett längre perspektiv är 
det vad som händer i livet utanför denna arena som 
är det väsentliga för vilken riktning förändringspro-
cessen tar. 

Att se och möte individen i hennes sociala 
sammanhang är en honnörstanke inom det sociala 
arbetet. Vi har sett att goda och stödjande sociala 
resurser knappast är en självklarhet för människor 
med missbruksproblem. Ett av målen för motiva-
tions- och behandlingsarbete inom missbruksvår-
den kan formuleras i nätverkstermer, nämligen att 
skapa goda förutsättningar för att de krafter i kli-
enternas sociala nätverk som gynnar deras strävan 
att leva ett drogfritt liv utvecklas och att de krafter 
som bidrar till missbruk motverkas och försvagas.

En specifik funktion för den professionella 
hjälpen är att arbeta med klientens nätverksresurser 
och hans eller hennes kapacitet att söka och tillva-
rata konstruktivt stöd i dessa, liksom att distansera 
sig från destruktivt stöd. Det sociala nätverket kan 
alltså erbjuda såväl möjliggörande som begränsan-
de strukturer för den som vill ta sig ur ett missbruk. 
En fortlöpande kartläggning och analys av det 
sociala nätverket och de sociala världar som reflek-
teras i detta ger en värdefull kunskap om klientens 
totala livssituation. En rimlig slutsats är att det 
finns goda skäl att vidga uppmärksamheten även 
till sammanhang utanför den närmaste familje- 
och släktkretsen. En nätverksanalys skapar också 
förutsättningar för den professionelle att se sin egen 
roll som en del av en större relationell kontext och 
varken underskatta eller överskatta nätverkets egna 
resurser, utan agera utifrån den subjektiva ”nät-
verksverklighet” varje individ lever i.

Nätverksperspektivet synliggör att vägen ut ur 
missbruk är intimt sammanflätad med vägen in i 
samhället. Betydelsen av identitetsförändring för 
att permanent lämna tillvaron som missbrukare 
betonas genomgående i missbruksforskningen (se 
exempelvis Bergmark & Oscarsson 1988, Bier-
nacki 1986, Kristiansen 1999, Blomkvist 2002, 
Svensson 2007) En överordnad förändringsstrategi 
borde rimligen vara att med såväl terapeutiska som 
praktiska insatser underlätta för personen att ta sig 

in i nya sociala sammanhang och återknyta brutna 
sociala band – och därmed understödja den för-
ändring av identiteten som är förknippad med en 
omorientering av det sociala livet. 
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Forskning för nya lösningar

Under den avslutande debatten får panelen 
svara på frågan: Finns det någon lucka där forsk-
ningen kan bidra med ny kunskap och hur vi ska 
gå tillväga för att forskningen ska ge oss den nya 
kunskapen. 

Deltagare i panelen är Gabriel Romanus, Nord-
iskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete, 
Lotta Persson, CSA, Camilla Sköld Jansson, SKL 
och Jan Blomqvist, SoRAD. Samtalsledare är FAS 
ordförande Lars Anell

Regering och riksdag har beslutat att satsa 15 mil-
joner per år under fyra år på missbruksforskning.

Det är rimligt att de politiska organen har 
inflytande över var forskningsresurserna satsas för 
att få fram ett underlag för bra politiska beslut, 
även om de givetvis inte ska bestämma över vilka 
resultat som ska komma fram. Det tycker Gabriel 
Romanus. 

– Alkoholpolitiska åtgärder vet vi ganska myck-
et om, men effekten av narkotikapolitiska åtgärder 
vet vi betydligt mindre om. Därför är det viktigt 
med ökad kunskap, säger Gabriel Romanus. När 
det gäller alkoholpolitiken tycker han att vi borde 
forska mer på effekterna av samhällsinformation 
och reklam, som är svår att mäta.

Det behövs också mer forskning om alkoholens 
verkliga kostnader. Vad innebär det till exempel 
om vi dricker en liter mer alkohol per år eller om 
vi skulle minska alkoholkonsumtionen med 25 
procent?

Lokal alkoholpolitik behövs
Enligt Gabriel Romanus är det allra viktigast att 
forska om åtgärder som riktar sig mot riskgrupper 
och att effekterna av insatserna följs upp och utvär-
deras på ett vetenskapligt och systematiskt sätt. 

Forskning om lokal alkoholpolitik vore också 
önskvärd. Internationell forskning tyder nämligen 
på att lokala alkoholförebyggande åtgärder har 
effekt, om de innehåller både information och 
miljöpåverkande åtgärder, som till exempel bättre 
övervakning av åldersgränser och fler nykterhets-
kontroller på vägarna. 

I ett stort projekt med sex kommuner visade 
Folkhälsoinstitutet att lokala beslutsfattare helst 
bara vill informera, vilket inte är så upplyftande 
om vi vill minska alkoholkonsumtion och skador, 
menar Gabriel Romanus.

Till sist skulle han vilja se mer forskning om 
alkoholens verkningar, inte minst dess påstådda 
positiva effekter, som han tycke marknadsförs på 
ett ganska cynisk sätt av alkoholindustrin.

– Om man börjar skrapa på ytan visar sig den 
här forskningen ha en hel del metodfel. Om man 
tar bort dem genom så kallad metaanalys, så verkar 
alkoholens skyddande effekt inte vara så mycket 
värd, säger Gabriel Romanus. 

Dokumentera vardagsarbetet
Socialbidragsenheten är en av de bästa instanserna 
för att upptäcka missbruk och se behov av vård och 
insatser. Det säger Lotta Persson, Socialförbundet 
och socialchef i Botkyrka kommun.
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– I vår kommun kallar vi det inte längre för in-
formation utan kommunikation med medborgarna, 
så att man vet att man kan komma till socialtjäns-
ten när man har behov och att man kan göra det i 
tid, så att vården ger effekt. 

Vilka metoder ger då effekt utan att skada?
Lotta Persson satt med i Kerstin Wigzells utred-

ning om kunskapsutveckling inom socialtjänsten. 
– Även om vi använder oss av evidensbaserade 

metoder måste vi bli duktigare på att följa upp 
arbetet i vardagen. Ger metoden effekt för den 
enskilda personen? Här kan FOU-enheter och 
forskarvärlden hjälpa oss att följa upp våra insatser.

Lotta Persson betonar också vikten av att do-
kumentera vardagsarbetet på ett relevant sätt. Hon 
tycker att begreppet ”tyst kunskap” är missvisande, 
eftersom tyst kunskap aldrig går att dokumentera 
och dessutom kan vara vad som helst.

– Vi behöver struktur för vår evidensbaserade 
praktik och det är ledningens ansvar att hjälpa 
till med detta. Ett sätt är att börja samarbeta med 
FOU-Södertörn. 

När det gäller bostad och arbete behövs också 
mer kunskap, tycker Lotta Persson.

– Vi möter människor som mår mycket bättre 
och som missbrukar mycket mindre, men de får ab-
solut ingen bostad och absolut inget jobb. Hur ska 
vi kunna hjälpa dessa människor på ett bra sätt? 

Stöd till praktiknära forskning 
Frågan om den evidensbaserade socialtjänsten är 
verkligen uppe på dagordningen, tycker Camilla 
Sköld Jansson, avdelningen för vård och omsorg 
på Sveriges Kommuner och Landsting. Förslagen i 
Kerstin Wigzells utredning ska till exempel förverk-
ligas. Grunden i arbetet är de tre kunskapskällorna 
som finns i SKL:s styrdokument, forskare, praktiker 
och brukare. 

– Då går det inte att ha en top-down metod där 
forskare hittar sanningen som praktikerna sedan 
ska förverkliga. En helt annan process krävs. 

Regionala stödstrukturer
Camilla Sköld Jansson ser med viss oro hur re-
geringen bombarderar Socialstyrelsen med olika 
uppdrag att ta fram riktlinjer. 

– Vi behöver regionala stödstrukturer som kan 
hjälpa till med implementeringen. Då är det viktigt 
att kommunerna formulerar behov utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Stödet, till exempel i form 
av FOU, får inte reduceras till ett implementerings-
organ. Det handlar om att hitta stödstrukturer där 

man också arbetar med praktiknära forskning, 
utbildning, implementering och utvärdering, när 
kommunerna vill ha det stödet, säger Camilla Sköld 
Jansson. Hon hoppas att få till ett avtal som ska 
lösa det långsiktiga behovet av stödstrukturer, för 
att få ihop forskning och praktik. I slutet av 2009 
blir det en stor konferens på temat där också lands-
tingen kopplas in. 

– Vi måste hitta sätt att kommunicera uppifrån 
och ner och nerifrån och upp. Socialstyrelsen borde 
till exempel vara intresserad av feedback på riktlin-
jerna från praktiken och klienterna. Det här flödet 
saknas och behöver byggas upp, säger Camilla 
Sköld Jansson. 

Dialog med brukare
Brukarinflytandet behöver också utvecklas, menar 
Camilla Sköld Jansson. Det handlar inte bara om 
att tillsätta brukarråd, eller om att ha en dialog 
mellan socialsekreterare och brukare. Brukarna 
måste finnas med i utvärderingar och skapandet av 
kunskap. Också forskarna måste ta tillvara brukar-
nas kunskap. 

– Både praktiker och brukare besitter otroligt 
mycket kunskap, men om den ska kunna användas 
på ett bra sätt, behöver den dokumenteras, sys-
tematiseras och kommuniceras. Här behövs både 
forskning, metodutveckling och strukturer. 

Ytterligare ett område där Camilla Sköld Jans-
son efterlyser mer forskning är varför en viss metod 
fungerar eller inte fungerar.

– Vi vill ha evidensbaserade metoder, men det 
ger bara svar på att en viss metod fungerar i vissa 
situationer, inte varför. Det finns en svart låda, 
något som är osynligt i relationen mellan social-
arbetare och klient, som bland annat handlar om 
motivationsarbete. 

Vägar ut ur missbruket
När det gäller vägar ut ur missbruket visar det sig 
att majoriteten av alla lösningar sker utanför vård-
systemet. Också behandlade missbrukare tillbringar 
mer tid utanför än inom vården. Därför behövs det 
studier av den långsiktiga förändringsprocessen, 
studier där man undersöker vad interventioner och 
behandlingsinsatser betyder för det långa reella för-
loppet.  Det menar Jan Blomqvist, docent i socialt 
arbete och professor i sociologisk alkoholforskning 
på SoRAD. 

– Traditionella effektstudier har begränsad 
extern validitet och är svåra att generalisera. Därför 
behövs det också studier som tar reda på hur olika 
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metoder fungerar i praktiken. 
När det gäller samspelet mellan forskning och 

praktik, finns det tre källor till en evidensbaserad 
praktik; en extern vetenskaplig evidens, beprövad 
klinisk erfarenhet och klientens behov och önske-
mål. 

– Forskningen producerar generell kunskap, 
som alltid måste översättas till specifika omständig-
heter, säger Jan Blomqvist. 

Förutom forskning menar han att det krävs 
en lokal systematisk dokumentation, uppföljning, 
gemensam granskning och olika forum för en kon-
tinuerlig dialog mellan kollegor, både i och mellan 
olika verksamheter. Dessutom behöver metoder 
utvecklas för att systematiskt kunna följa utveck-
lingen i det enskilda fallet. 

Jan Blomqvist vill också se fler studier om kon-
sumtionen och dess skadeverkningar. Hur påverkar 
livsstilen och vår kulturella tillhörighet konsumtio-
nen? Hur ser skadorna på tredje part ut? Hur giltig 
är totalkonsumtionshypotesen i ett samhälle som 
förändras snabbt? 

När det gäller narkotikapolitiken undrar Jan 
Blomqvist vilken väg den kommer att ta. Är det 
”harm reduction” som gäller eller ytterligare medi-
kalisering?

För grundforskningens del behövs det genuint 
dialektiska modeller som visar hur biologiska, psy-
kologiska och sociala faktorer samverkar. 

– Det kräver forskning på riktiga människor.

Medarbetare på hälsokontroll
Lars Anell, ordförande för FAS, undrar hur vi ska 
få människor att söka vård för sitt missbruk. Med 
erfarenhet som chef både i den offentliga och pri-
vata sektorn tror han att utvecklingssamtalet skulle 
kunna vara en möjlighet att ge människor med 
riskbeteende den nödvändiga knuffen.

– I riskbruksprojektet på Alfalaval, tar cheferna 
tar med sig hela medarbetargruppen på en hälso-
kontroll där AUDIT-formuläret och livsstilsfrågor 
ingår. Nu hoppas man att metoden ska leda till en 
märkbar minskning av alkoholproblemen, säger 
Gabriel Romanus. 

Han menar att det gäller att vara uthållig i 
forskningen och att kravet på evidensbasering inte 
får leda till att man aldrig vågar göra något nytt. 
Det viktiga är att den som gör nytt, lägger upp 
arbetet så att effekterna kan utvärderas. 

– Idén med evidensbaserad vård är ju att lära 
av varandra, också andra länder, att inte behöva 
uppfinna hjulet på nytt varje gång. 

Forskare behövs
Camilla Sköld Jansson poängterar att grunden i det 
evidensbaserade arbetet är den process som sker 
regionalt och lokalt, för att förbättra metodiken. 
Man ska ha ett systematiskt arbetssätt där man vet 
vad man håller på med, vilket innebär ett definierat 
problem, en utvald insats och en utvärdering.

– IMS, Institutet för utveckling av metoder i so-
cialt arbete, måste understödja den här processen.  

Att ha med forskare som står vid sidan av och 
utvärderar har en poäng, menar Gabriel Romanus, 
eftersom praktikerna så gärna vill att insatsen ska 
ha effekt, vilket lätt leder till ett visst önsketän-
kande. 

Generella och uppbyggande insatser
Kommentar från publiken:

– Hittills har vi inom socialjänsten inte varit så 
bra på att visa vad vi gör eller att dokumentera och 
utvärdera det. Nu är det dags att visa vad vi gör. Vi 
säger att vi ska jobba enligt vetenskap och beprö-
vad erfarenhet, men har ändå inte lyckats visa vad 
det är. Jag känner mig väldigt inspirerad av de här 
två dagarna och ska genast försöka dokumentera 
vad den evidensbaserade praktiken är. 

Lotta Persson berättar att hon nyligen var i 
England där hon träffade företrädare för den brit-
tiska motsvarigheten till IMS. De höll precis på att 
öppna en hemsida där praktiken skulle skicka in 
exempel på hur de arbetade. 

– En jättebra idé, säger Lotta Persson.
Jan Blomqvist tycker att riktlinjer för att mot-

verka missbruk uppmärksammas för lite. Majori-
teten tar sig ur missbruket utanför vårt system. Det 
behöver vi uppmärksamma mer. 

– I grunden är det en socialpolitisk fråga. Vi be-
höver fundera över vad prevention innebär. Är det 
att identifiera riskgrupper och risksammanhang? 
Det bästa sättet att förebygga är att ha ett samhälle 
där majoriteten känner att de har en plats. Idag är 
många av åtgärderna selektiva och begränsande. Vi 
måste också utveckla de generella och uppbyggande 
insatserna.

Se egna fördomar
Lars Anell efterlyser genusaspekten i paneldebatten. 
Kvinnor och män möter olika typer av vård utan 
att det finns något vetenskapligt stöd för skillna-
derna. 

– Socialtjänsten är en spegel av rådande normer 
och värderingar. Det gäller att medvetandegöra oss 
själva om de fördomar vi alla bärs av, eftersom det 



75

begränsar både kvinnors och mäns möjligheter när 
man trycker in oss i de här ramarna, säger Camilla 
Sköld Jansson.

Lotta Persson tycker att det är positivt att det 
finns en möjlighet att utvecklas för personalen, 
eftersom det finns så många kvinnor i branschen.

– Då kan vi använda oss själva på ett annat sätt, 
annars går vi bara och söker män hela tiden som 
kan göra det här bättre. 

Uthålliga anslag till forskningen
Publikreflektion:

– Om det ska finnas en uthållighet i forskningen 
så måste det också finnas en uthållighet i medlen 
till forskningen. 15 miljoner per år till forskning i 
socialt arbete är en droppe i havet jämfört med vad 
annan forskning får.

Gabriel Romanus påpekar att det handlar om 
ett nettotillskott på 15 miljoner om året till forsk-
ning om beroendefrågor. Det är ganska mycket 
jämfört med hur mycket som har satsats tidigare. 

Jan Blomqvist är glad över FAS utlysning av 
forskningsmedel. 

– Problemet är att det finns ett uppdämt behov, 
som gör att alla söker. Snedfördelningen av forsk-
ningsanslag mellan den medicinsk-tekniska sidan 
och den sociala är stor.

FAS spelar viktig roll
Lars Anell frågar panelen om de tror att FAS kan se 
till att värdefull kunskap från forskarna kan föras 
ut till praktisk tillämpning. 

FAS kan vara ett forum för en samverkan mel-
lan praktik och forskning när det gäller att utveckla 
missbruksvården, menar Jan Blomqvist. 

Camilla Sköld Jansson tror att FAS kan göra en 
viktig insats för att främja dialogen mellan praktik 
och teori, till exempel genom att ordna semina-
rier, men också genom att ha speciella kriterier vid 
ansökningar om medel till forskning och hur man 
formulerar forskningsfrågor. 

– Tidigare har det funnits en kritik från prak-
tikerna att forskningen varit till för lite nytta. 
Forskningen ska ha relevans för praktiken, men 
grundforskning behövs också. 

Lokala politiker väjer för handling
I kommunerna tar man mycket hjälp av FOU-enhe-
terna, menar Lotta Persson. 

– De står oss väldigt nära till skillnad från uni-
versiteten, som jag önskar att vi kunde komma lite 
närmare. Där är FOU en bra brygga. 

Gabriel Romanus vill lyfta fram det förebyg-
gande perspektivet, inte bara på riksplanet. Den 
primära preventionen är också en kommunal upp-
gift, menar han. I socialtjänstlagen står det att man 
ska förebygga alkohol- och drogskador. Handlings-
planen ska dessutom vara baserad på insatser som 
vi vet har effekt. 

– Tyvärr är det svårt om politikerna i kom-
munfullmäktige väjer för de åtgärder man vet har 
effekt. Därför måste vi driva på för att få en alko-
holpolitik som är värd namnet och där har social-
tjänsten en viktig roll. 

Gabriel Romanus rekommenderar boken, Soli-
darisk alkoholpolitik, där han medverkar. Där finns 
ett avsnitt om vad som är effektiv lokal alkoholpo-
litik enligt internationell forskning.

Lars Anell försäkrar att FAS kommer att ta till 
sig av deltagarnas synpunkter. En av alla slutsat-
ser han tar med sig från seminariet är att den som 
ropar på hjälp behöver få hjälp omedelbart. 

– Som ekonom avundas jag er forskare som får 
träffa de som använder er forskning. Som ekonom 
vill man inte träffa individer eller praktiker, för 
då rasar hela modellen. Vi är bara intresserade av 
stora aggregat och SCB är vår älskade vän. 
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Presentation av föreläsarna

Jan Blomqvist
är docent i socialt arbete och professor i sociologisk 
alkoholforskning vid Centrum för socialvetenskap-
lig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stock-
holms Universitet. Han har en bakgrund som prak-
tiker inom missbrukarvården och arbetade länge 
som forskningsledare, med ansvar för alkohol- och 
narkotikafrågor, vid Stockholms stads FoU-enhet. 
Hans forskning har över tid rört sig från behand-
lingsutvärdering, till forskning om missbruk och 
beroende i ett socio-kulturellt perspektiv, om åter-
hämtningsprocesser från missbruk och beroende, 
och om vårdsystemets roll. Jan Blomqvist är veten-
skapligt råd i missbruksfrågor vid Socialstyrelsen.

Johan Edman
är historiker och verksam vid Centrum för social-
vetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), 
Stockholms Universitet. Han disputerade år 2004 
på en avhandling om det senare 1900-talets tvångs-
vård av alkoholmissbrukare i Sverige. Undersök-
ningar av socialt utanförskap, marginalisering och 
socialvårdens (främst missbrukarvårdens) roll i 
1900-talets svenska välfärdsstat har stått i fokus 
för hans forskning. För närvarande arbetar Edman 
med ett forskningsprojekt om den statliga styr-
ningen av den svenska narkomanvården under åren 
1968–2000.

Claudia Fahlke 
är leg. psykolog och professor i psykologi vid Gö-
teborgs universitet där hon forskar och undervisar 
i missbrukspsykologi. Hennes forskning behandlar 
psykobiologiska riskfaktorer till varför drogbero-
ende utvecklas och vidmakthålls och vilka faktorer 
som inverkar på behandlingsutfall. Hon innehar för 
närvarande en kombinationstjänst vid Beroendekli-
niken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte-
borg, med uppdrag att leda Forskningsrådet för 
missbruks- och beroendefrågor – ett vetenskapligt 
nätverk i Västra Götaland vars ändamål är att sti-
mulera till och stödja kliniknära forskning. Claudia 
Fahlke har medverkat som författare till böckerna 
”Alkohol – ett psykosocialt, beteende- och sam-
hällsvetenskapligt perspektiv” (1997), ”Ungdoms-
psykologi – utveckling och livsvillkor” (2001), 
”Vår tids psykologi” (2005), ”Leva med beroende” 
(2007) och ”Personlighetspsykologi” (2007).

Arne Kristiansen 
är fil.dr och universitetslektor vid Socialhögskolan, 
Lunds universitet. Han har två forskningsinrikt-
ningar: Drogmissbruk och sociala förändringspro-
cesser. Inom ramen för detta forskningsintresse 
skrevs doktorsavhandlingen ”Fri från narkotika” 
(1999), som är en studie av människor som slutat 
med narkotikamissbruk.

Kunskaps- och metodutveckling i socialt arbete. 
Denna forskningsinriktning fokuserar dels former-
na och villkoren för kunskaps- och metodutveck-
ling i socialt arbete, dels effekterna av olika typer 
av socialt arbete. 
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Leili Laanemets 
är socionom och fil.dr i socialt arbete och verksam 
som universitetslektor i socialt arbete vid Malmö 
högskola, Hälsa och samhälle. Hon disputerade 
2002 med avhandlingen ”Skapande av femini-
nitet, om kvinnor i missbrukarbehandling” och 
undervisar inom socionomprogrammet vid Malmö 
högskola. Hennes forskningsområden är missbruk, 
missbrukarvård och behandling, profession och 
kunskap i socialt arbete. Under 2007 utkom rap-
porten ”Navet. Om kvinnor, prostitution, metadon- 
och Subutexbehandling” (Mobilisering mot narko-
tika). Hon är också en av tre författare till boken 
”Handlingsutrymmen, utmaningar i socialt arbete” 
(Natur & Kultur).

Börje Olsson
är FD i sociologi, verksam som professor med 
inriktning på alkohol- och narkotikapolitik och 
föreståndare vid Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms 
Universitet. Han har tidigare genomfört socialhisto-
riska och epidemiologiska analyser av det svenska 
narkotikaproblemet, studerat den svenska narko-
tikapolitiken i ett internationellt perspektiv samt 
forskat om alkohol ur kulturella och preventiva 
perspektiv.

Lars Oscarsson 
är professor i socialt arbete vid Örebro universitetet 
och har mångårig erfarenhet av att forska inom 
missbruksvården. Han har också skrivit artiklar 
och en lärobok om evidensbaserad praktik och 
medverkat i flera böcker om behandling, utvärd-
ering och effektstudier.

Mats Ramstedt
är docent i sociologi vid Centrum för socialve-
tenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), 
Stockholms Universitet och forskar främst kring 
alkoholens skadeverkningar i samhället. Han har 
skrivit ett flertal arbeten om hur omfattningen av 
alkoholskador påverkas av förändringar i befolk-
ningens alkoholkonsumtion och hur detta sam-
band varierar mellan olika länder. I sin nuvarande 
forskning fokuserar han speciellt på frågor om den 
totala alkoholkonsumtionens betydelse för skade-
utvecklingen i dagens Sverige och i vilken utsträck-
ning alkoholvanorna förändras likartat i olika 
grupper.

Anette Skårner
är socionom och fil.dr i socialt arbete. Hon är verk-
sam som universitetslektor vid institutionen för so-
cialt arbete, Göteborgs universitet, där hon dispute-
rade år 2002 på avhandlingen ”Skilda världar? En 
studie av narkotikamissbrukares sociala relationer 
och sociala nätverk”. Därefter har hon fortsatt sin 
forskning kring narkotikamissbruk, sociala nätverk 
och behandling. 

Kerstin Stenius
är fil.dr i socialt arbete, docent vid Helsingfors 
universitet och gästprofessor vid SoRAD. Hon har 
under de senaste åren främst forskat i missbrukar-
vården som vårdsystem, både historiskt och idag 
och med komparativa ansatser. För närvarande 
färdigställs projektet ”Socialt medborgarskap och 
lokal missbrukarvård. Vården av tunga missbruka-
re 1935–2000 i sex finska och svenska städer”, som 
leds av Stenius. Studien analyserar hur lokalsamhäl-
let över tid har bemött s.k. tunga missbrukare och 
vilket handlingsutrymme de har fått. 
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Program

Missbruk och behandling
Gamla problem – nya lösningar?

Tisdagen den 21 april 2009

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Hälsningsord och konferensens öppnande 
Professor Erland Hjelmquist, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

10.15 Alkoholkonsumtion, narkotikamissbruk och skadeutveckling
Utvecklingen sedan EU-inträdet
Fil.dr Mats Ramstedt & Professor Börje Olsson, Centrum för socialvetenskaplig  
alkohol- och drogforskning, SoRAD, Stockholms universitet
Ordförande: Professor Erland Hjelmquist, FAS

11.30 Lunch

12.30 Bruk, missbruk, beroende. Vad är problemet?
Professor Jan Blomqvist, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, 
SoRAD, Stockholms universitet
Ordförande: Professor Marta Szebehely, Stockholms universitet

13.30–13.40 Paus

13.40 Beroendeutveckling
Ett komplext förhållande mellan psykologiska, sociala och biologiska faktorer?
Professor Claudia Fahlke, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Ordförande: Forskningssekr. Inger Jonsson, FAS

14.40 Kaffe

15.00 Kraven på evidensbasering och dess implikationer för praktiken
Professor Lars Oscarsson, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap,  
Örebro universitet
Ordförande: Utredare Camilla Sköld Jansson, SKL

16.00 Snacka kröken 
47 år av erfarenhetsbaserad ovetenskaplig alkoholforskning
Författaren & föreläsaren Benny Haag

19.15 Samling för gemensam middag i lokal Riverside
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Onsdagen den 22 april 2009

09.00 Missbrukarvårdens utveckling
Ett historiskt och nordiskt perspektiv
Docent Kerstin Stenius & Fil.dr Johan Edman, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning, SoRAD, Stockholms universitet 
Ordförande: Enhetschef Peter Brusén, Socialstyrelsen

10.00 Paus

10.10 Missbruksbehandling ur ett genusperspektiv
Män, kvinnor, klienter och personal – kategorier i samspel
Fil.dr, univ. lektor Leili Laanemets, Institutionen för Hälsa och Samhälle, socialt arbete, 
Malmö högskola
Ordförande: Socialchef Lotta Persson, CSA

11.10 Kaffe

11.30 Ett brukarperspektiv på dagens missbruksvård
Fil.Dr, univ. Lektor Arne Kristiansen, Socialhögskolan, Lunds universitet
Ordförande: Professor Jan Blomqvist, SoRAD

12.30 Lunch

13.30 Skilda världar?
Missbruksbehandling ur ett relations- och nätverksperspektiv
Fil.dr, univ. lektor Anette Skårner, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Ordförande: Professor Erland Hjelmquist, FAS

14.30 Paus

14.40 Forskning för nya lösningar
En paneldebatt om angelägna forskningsbehov
Panel: Gabriel Romanus, Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete,  
Lotta Persson, CSA, Camilla Sköld Jansson, SKL, Jan Blomqvist, SoRAD
Samtalsledare: FAS ordförande Lars Anell



Alkohol- och narkotikamissbruk är inte ett nytt samhällsproblem, men  
kunskapen om och förståelsen av problemet liksom behandlingsmetoderna 
har förändrats med tiden. I årets Socialtjänstforum möttes socialarbetare, 
politiker och forskare i en dialog kring forskningen om missbruk och 
missbruksvård. Samtalen rörde sig kring orsaker till missbruk och vad ny 
forskning kan betyda för nya lösningar på gamla problem. Diskussionerna 
rörde även frågan om behandling ur olika perspektiv och där kraven på 
evidensbaserad praktik är en aktuell fråga.

Missbruk och behandling

Gamla problem – nya lösningar?


